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I will no longer be made to fell ashamed of existing. I will 

have my voice: Indian, Spanish, white. I will have my 

serpent’s tongue―my woman’s voice, my sexual voice, 

my poet’s voice. I will overcome the tradition of silence. 

(ANZALDÚA, 2012, p. 81)1 

 

To survive the Borderlands you must live sin fronteras be 

a crossroads. (ANZALDÚA, 2012, p. 216)2 

 

                                                           
1 Tradução livre: Eu não mais me envergonharei de existir. Eu terei minha voz: Indígena, espanhola, branca. Eu 

terei minha voz de serpente―minha voz feminina, minha voz sexual, minha voz de poetiza. Eu romperei a 

tradição do silêncio.  
2 Tradução livre: Para sobreviver às fronteiras você deve viver sem fronteiras, ser uma encruzilhada.  
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RESUMO 

 

Na contemporaneidade, o contexto histórico-cultural e literário de grande produtividade nos 

Estados Unidos tem fomentado intensivamente as literaturas imigrantes, de identidades em 

trânsito, que proporcionou a criação de uma obra como Borderlands/La Frontera: the new 

mestiza (1987), de Gloria Evangelina Anzaldúa, envolvendo o surgimento de um rótulo em 

particular, como o de literatura chicana, resultante do solo cultural da fronteira México – 

Estados Unidos. Por conseguinte, o objetivo principal deste trabalho é analisar 

Borderlands/La Frontera em sua 4ª edição, comemorativa aos vinte e cinco anos de sua 

publicação, nos aspectos de criatividade artística, do contexto sociocultural e da representação 

tematizados em sua narrativa, bem como a concepção de “auto-história” enquanto 

representativo para a história de vida da escritora, ultrapassando os limites de sua biografia, 

tornando-se a história de seu próprio povo. Complementam o corpus de análise os arquivos da 

coleção The Gloria Evangelina Anzaldúa Papers (1942-2004), depositados na biblioteca 

Nettie Lee Benson da Universidade do Texas, em Austin, Estados Unidos. Para tanto, a 

metodologia que subsidia esta tese volta-se para as reflexões teórico-críticas acerca dos 

estudos pós-colonialistas, sobretudo as obras de Ashcroft & Griffiths & Tiffin (2003), Spivak 

(1988), Beverley (2004), Santiago (2004), Bhabha (2000), Mignolo (2003, 2007), Hall 

(2008), Hawley (2001) e ainda obras de exegese e fortuna crítica sobre Anzaldúa, como, 

Keating (2009), Cantú (2012), Fernandes (2011), Malvezzi (2010), Bowen (2010) e Torres 

(2001). Dessa forma, a operacionalização do trabalho contempla a contextualização da análise 

de Borderlands/La Frontera, seguida das relações de implicação entre texto vs. contexto, 

manuscritos vs. edição e publicação da obra, aprofundando no cotejamento do arquivo e 

repertório anzalduano como componente fundamental para compreensão da narrativa de 

Borderlands/La Frontera. Com efeito, o trabalho contribui particularmente para a ampliação 

da leitura de Anzaldúa no Brasil, contemplando aspectos de análise teórico-críticos do 

discurso latino-americano.  

 

Palavras-chave: Borderlands/La Frontera, auto-história, nepantla, new mestiza, pós-

−colonialismo. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays the cultural-historical and literary context of great productivity in the U.S. has 

intensively promoted immigrant literatures, identities in transit, which led to the creation of a 

work like Borderlands/La Frontera: the new mestiza (1987), by Gloria Evangelina Anzaldúa. 

Anzaldúa speaks about a label in particular, the Chicano literature, resulting from the cultural 

life of the border of Mexico - United States. Therefore, the main objective of this study is to 

analyze Borderlands/La Frontera in its 4th edition, celebrating its 25th anniversary, in the 

aspects of artistic creativity, sociocultural context and the representation of the subaltern in 

her narrative, as well as the design of the concept of "autohistoria" as representative of her life 

story, surpassing the limits of the biography, becoming the history of her own people. 

Complements the analysis of the corpus, the files from the collection “The Gloria Evangelina 

Anzaldúa Papers (1942-2004)”, deposited in Nettie Lee Benson Latin American library at the 

University of Texas in Austin, United States. Therefore, the methodology that supports this 

work involves theoretical reflections and critical studies about post-colonial studies, 

especially concerning the works of Ashcroft & Griffiths & Tiffin (2003), Spivak (1988), 

Beverley (2004) Santiago (2004), Bhabha (2000), Mignolo (2003, 2007), Hall (2008), Hawley 

(2001) and works of literary criticism about Anzaldúa, as Keating (2009), Cantú (2012),  

Fernandes (2011), Malvezzi (2010), Bowen (2010) and Torres (2001). In this way, the 

structure of this work involves the contextualization of the analysis of Borderlands/La 

Frontera, then, the relations between text vs. context, manuscripts vs. editing and publication 

of the work, deepening the mutual comparison of the anzalduan file and repertoire as a 

fundamental component for understanding the narrative Borderlands/La Frontera. Indeed, the 

work particularly contributes to the expansion of Anzaldúa’s reading in Brazil, covering 

aspects of Latin American theoretical discourse and critical analysis. 

 

Keywords: Borderlands/La Frontera, autohistoria, nepantla, new mestiza, post colonialism. 
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UMA FERIDA ABERTA NA FRONTEIRA  

 

The U.S.-Mexican border es una herida abierta where the Third World grates 

against the first and bleeds.  

(ANZALDÚA, 2012, p. 25) 

 

 

A epígrafe de Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (1987)3, de Gloria 

Anzaldúa, que inicia esta introdução, exemplifica a relação conflituosa existente na fronteira 

entre México-Estados Unidos. Ilustra, também, o quanto a narrativa produzida na fronteira 

cumpre seu papel de interlocução entre o terceiro mundo e a cultura hegemônica, trazendo à 

tona a dualidade entre o subalterno e o dominante.  

No que tange à natureza da narrativa, a obra está dividida em duas partes: prosa e 

poesia. Na primeira parte, em prosa, o texto é constituído de sete capítulos que narram sobre a 

herança cultural do povo chicano e sua influência direta na produção da auto-história de 

Anzaldúa no contexto fronteiriço do México-Estados Unidos. Na segunda parte, em poesia, a 

obra apresenta seis capítulos com trinta e oito poemas, que expressam uma experiência lírica 

de Anzaldúa, em relação à sua herança cultural. 

A proposta de Anzaldúa em romper fronteiras começa a partir do momento em que a 

escritora realiza uma obra que contempla dois gêneros literários diferentes ― prosa e poesia. 

Observa-se, também, o code-switching4 da língua inglesa e da língua espanhola, em um 

movimento fluido que narra a história de Anzaldúa e celebra as línguas vividas na fronteira. 

Embora seja de grande importância a discussão sobre como Anzaldúa articula as relações 

entre prosa e poesia, e como elas estão interligadas à temática da fronteira, este trabalho ater-

se-á às reflexões referentes aos conceitos de auto-história, nepantla, new mestiza sob a 

perspectiva dos estudos pós-colonialistas, culminando no cotejo dos manuscritos e textos 

inéditos catalogados na Latin American Colection-Gloria Evangelina Anzaldúa Papers, 

                                                           
3 O ano de publicação da obra Borderlands/ La Frontera é 1987. Para a análise e desenvolvimento desta tese, 

utilizou-se a 4ª edição comemorativa dos 25 anos de publicação do livro. Tal escolha se deu em virtude da 

edição trazer a compilação do prefácio da primeira edição e a presença das introduções das 2ª e 3ª edições, além 

do texto introdutório da 4ª edição escrito por Norma Élia Cantú e Aída Hurtado, que contribuiu, sobremaneira, 

para a pesquisa. 
4 Entende-se code-switching sob a perspectiva apresentada pela Prof. Dra. Vera Lucia Harabagi Hanna. Segundo 

a pesquisadora, o code-switching “consiste em uma prática de deslocar-se entre duas línguas ou entre dialetos ou 

registros em uma mesma língua. Também comum em sociedades multilíngues e multiculturais. O code-switching 

pode funcionar como um facilitador de relacionamentos interpessoais, marcador de identidades específicas ou 

ainda para criar significados especiais.” (HANNA, 2016, p. 267) O conceito será devidamente explorado no 

Capítulo I desta pesquisa. 
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1942-2004, sob a guarda da biblioteca Nettie Lee Benson5, na Universidade do Texas, em 

Austin – Estados Unidos.  

É oportuno enfatizar que, ao selecionar a obra Borderlands/La Frontera, como corpus 

central deste trabalho, não se deixou de lado as produções da autora que permeiam a temática 

da vida e cultura fronteiriças, a exemplo das obras Prietita and the ghost woman - Prietita y 

La Ilrona (2001), This Bridge Called my back (1983), Light in the dark/luz en lo oscuro 

(2015), livro póstumo, e o texto Her name never got called, esse, ainda não publicado. Esse 

último texto mencionado encontra-se sob a guarda dos benecifiários dos direitos autorais de 

Anzaldúa. Em diálogo com uma das responsáveis, tais arquivos serão publicados futuramente, 

a exemplo do livro póstumo Light in the Dark/ Luz en lo oscuro: Rewriting Identity, 

Sprirituality, Reality editado por AnaLouise Keating e publicado em 2015. O livro traz à tona 

uma faceta pouco estudada sobre a escritora Anzaldúa como uma intelectual provocativa, que 

une suas identidades chicana, indígena, feminista, homossexual, tejana e mexicana a 

perspectivas que desafiam os paradigmas estabelecidos.   

Assim, este estudo tem como objetivo central refletir acerca da narrativa de 

Borderlands/La Frontera, e, em consequência, sobre os arquivos que compõem o material 

basilar para sustentar nossa tese de que a obra materializa um texto social, um documento 

cultural que retrata a vida dos seres que habitam as fronteiras. Apresentar-se-ão documentos 

publicados, documentos inéditos no Brasil, notas, entrevistas, fotografias, capas do livro 

Borderlands/La Frontera, desenhos, imagens e manuscritos. Esses arquivos, aqui referidos, 

somados à obra Borderlands/La Frontera, constituem-se na auto-história da mestiza e 

nepantlera6 Gloria Evangelina Anzaldúa. Ou seja, trata-se de materializar essas múltiplas 

identidades descritas na obra de Anzaldúa, aproximando-a, não apenas dessa escrita social, 

mas de uma história que represente muitas outras histórias por seu caráter único e múltiplo 

que a auto-história pode abarcar. 

Ao adotar essa perspectiva de estudo, objetiva-se (re)ler a obra Borderlands/La 

Frontera, justapondo os outros textos, quer sejam as produções artísticas, contos, imagens e 

áudios que não estão presentes na obra principal em análise, mas que podem ser lidas na 

completude de Borderlands e na vida de sua autora. 

Iniciados no primeiro semestre de 2014 os desafios do processo de doutoramento 

serviram para aproximar este pesquisador das questões de identidade, cultura e fronteira que, 

                                                           
5 A utilização dos arquivos sob a guarda da Universidade do Texas respeitou o estabelecido no termo de 

responsabilidade assinado por este pesquisador. O documento encontra-se no Anexo A desta pesquisa.  
6 O conceito de nepantla refere-se ao processo de transição de mundos, ato criativo e construção da identidade. 

Esta discussão será devidamente realizada no Capítulo III deste trabalho. 
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muitas vezes, passam despercebidas nas ações do atribulado cotidiano. Os deslocamentos para 

São Paulo nos transformaram em um viajante em busca de conhecimento, e de 

esclarecimentos para as inquietudes de um morador da fronteira. Nesse período, entre os anos 

de 2014 e 2015, as seguintes disciplinas foram cursadas: Discurso literário: análise, 

interpretação e crítica à luz das perspectivas teóricas atuais, ministrada pelos Professores João 

Cesário Leonel e Marisa Philbert Lajolo; Estudos Culturais/ Processos Discursivos: 

implicações, ministrada pelas Prodessoras Vera Hanna e Regina Brito; Linguagem, situação e 

cultura, ministrada pelas Professoras Neusa Bastos e Regina Brito e, por fim, Linguagens: 

comunicação e educação, pelo Professor Alexandre Huady. Tais momentos de aprendizado 

contribuíram, sobremaneira, para a produção desta pesquisa e foram regados por estímulo 

constante pelos professores e pela orientadora Prof. Dra Vera Lucia Harabagi Hanna. Cita-se, 

também, a referência das aulas fascinantes do Prof. Dr. Alexandre Huady, cujo trabalho e 

exemplo sempre serão lembrados. 

Na sequência dos trabalhos, a primeira visita à coleção de arquivos de Anzaldúa 

ocorreu no mês de maio de 20157, durante a participação no evento El Mundo Zurdo 2015-

Memoria y Conocimiento: Interdisciplinary Anzalduan Studies. Archive, Legacy, and 

Thought. Nesse evento, organizado pela Universidade do Texas, em Austin, foi apresentada a 

comunicação The Representation of the Subaltern in Borderlands/La frontera by Gloria 

Anzaldúa. Nessa oportunidade, o acesso aos manuscritos, bem como o contato direto com 

muitos pesquisadores que participaram do evento, foi de grande produtividade para a 

realização desta pesquisa, visto que, ao manter contato com documentos ainda não publicados 

e produções que dialogam diretamente com a temática da escritura de Borderlands/La 

Frontera, os objetivos deste trabalho ganharam concretude. Ainda, é oportuno observar que 

esta tese também tem como meta divulgar a obra de Gloria Evangelina Anzaldúa ,no Brasil, e, 

por extensão, explorar, justapondo as reflexões produzidas a partir da fronteira México-

Estados Unidos para o contexto brasileiro e das relações de poder que tanto separam as 

pessoas. 

Em 2016, houve a participação em mais uma edição do evento El Mundo Zurdo. 

Naquele ano, o tema foi NEPANTLA: theories and practices-An International Conference 

on the Life and Work of Gloria Anzaldúa, realizado na Universidade do Texas em San 

Antonio, entre os dias 3 a 5 de novembro. Nesse evento, realizou-se a apresentação da 

comunicação Crossing Borders/Atravesando Fronteras: Gloria Evangelina Anzaldúa 

                                                           
7 Realizou-se uma segunda visita aos arquivos de Anzaldúa entre os dias 7 a 13 de novembro de 2016. 
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and Douglas Diegues in Brazil, tendo como objetivo compartilhar a produção literária 

fronteiriça sul-mato-grossense e analisar o quanto a produção de Anzaldúa também contribui 

para a reflexão sobre o entre-lugar latino-americano, mais precisamente na fronteira entre o 

Brasil e o Paraguai, nas cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.  

Ao ampliar o tempo de pesquisa, na Universidade do Texas, em Austin e San Antonio, 

em 2016, realizou-se uma visita ao Forte Álamo, local histórico onde ocorreu a “Batalha do 

Álamo”. O forte representa a luta entre texanos e mexicanos pelo domínio das terras que hoje 

pertencem aos Estados Unidos, sendo um símbolo do empenho americano em lutar por seus 

interesses e expansão de seu território.  

Na mesma oportunidade de pesquisa, nos Estados Unidos, realizou-se também uma 

entrevista com a Prof. Dra. Norma Élia Cantú, na Trinity University, em San Antonio. A 

entrevista possibilitou maior acesso ao contexto vivido durante a produção de Borderlands/La 

Fronteira, sobre a figura da intelectual Gloria Anzaldúa, e aproximou este pesquisador dos 

trabalhos produzidos pela Prof. Drª. Norma Cantú. Citam-se, como exemplo, as produções 

realizadas na introdução a 4ª edição de Borderlands, uma edição traduzida para o espanhol 

(lançada em 2016) e a apresentação de uma futura edição do livro, acompanhada de textos 

teóricos.  

Destaca-se, aqui, que a entrevista foi realizada no dia 14 de novembro de 2016, data 

próxima às eleições presidenciais nos Estados Unidos. Nesse sentido, o contexto sobre as 

fronteiras possibilitava, e ainda continua latente, um diálogo produtivo e atual. Segundo a 

Prof. Cantú: “[...] we had a very hard history in Texas, the repression, the racism, still here, I 

think it made us stronger, and I know we can survive.”8 (CANTÚ, 2016). Menciona-se 

também que, embora a vitória do Presidente Donald Trump tenha movimentado o cenário 

político acerca das fronteiras estadunidenses, esta pesquisa focou suas análises nos arquivos e 

contexto da intelectual Gloria Evangelina Anzaldúa, realizando algumas referências às ações 

do presidente eleito.  

Ainda sobre a entrevista em questão, esclarece-se que a gravação se encontra na 

íntegra nos anexos da pesquisa e foi discutida amplamente no Capítulo I. Dessa forma, além 

da oportunidade única de ampliar as relações internacionais deste pesquisador, a entrevista 

possibilitou o contato para a participação em outros eventos e a continuidade em futuras 

pesquisas.  

                                                           
8 Tradução livre: [...] nós tivemos uma história muito difícil no Texas, a repressão, o racismo, ainda estão por 

aqui, I penso que isso nos fez mais fortes, e eu sei que podemos sobreviver. 
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Nesse sentido, os arquivos e repertório coletados durante a pesquisa ampliam a 

discussão sobre os temas abordados nos textos anzalduanos e tem por objetivo promover a 

leitura da obra no Brasil e, por extensão, na América Latina, haja vista a publicação de uma 

edição traduzida para o espanhol, em 2016. 

Destaca-se, aqui, o atendimento, atenção e disponibilidade de todos os servidores da 

Biblioteca Nettie Lee Benson, juntamente com os servidores da Texas University at Austin e 

San Antonio e Trinity University, durante as visitas realizadas em 2015 e 2016. O acesso às 

informações contribuiu, sobremaneira, para a materialização deste trabalho e possibilitou 

contatos para futuras ações e pesquisas. Salienta-se, nesse sentido, o potencial para novas 

pesquisas sobre os arquivos de Anzaldúa e o quanto as questões sobre identidade, fronteira, 

auto-história e descolonização podem ser mais exploradas em um país de dimensão 

continental como o Brasil.  

Com isso, o arquivo e repertório de Anzaldúa representam a extensão do não dito na 

escrita de Borderlands. Ou seja, entende-se que a trajetória da escrita de Anzaldúa soma-se às 

imagens e hieróglifos do aludido arquivo, no qual, a palavra escrita ganha uma nova leitura 

quando associada ao texto da imagem não verbal. O que, segundo Anzaldúa: 

 

[…] staying alive and not getting too battered in the university requires 

strategies to fight back- strategies of survival and resistance. One strategy 

brings together three different abilities-communicating, knowing, and doing 

which I represent in my hieroglyph of a left hand […] (ANZALDÚA apud 

KEATING, 2009, p. 211) 9 

 

Essa citação torna-se relevante para esta tese, por evidenciar a estratégia de criação de 

Anzaldúa: ao mencionar que, em seu desafio de vida, utiliza as estratégias de comunicação, 

conhecimento e arte, Anzaldúa afirma que o recurso às imagens se torna vital para a 

concretização de sua obra, ou seja, essa mudança entre escrita e pintura, em outras palavras, 

essa alteração entre mundos constante nos permite observar o posicionamento da escritora 

como uma nepantlera10.  

                                                           
9Tradução livre: Permanecer viva e não ficar muito desgastada na universidade exige estratégias de contra-

ataque - as estratégias de sobrevivência e resistência. Uma estratégia reúne três habilidades diferentes-

comunicação, conhecimento e fazer o que eu represento em meu hieróglifo de uma mão esquerda. Todas as 

traduções do trabalho são de responsabilidade do autor. A propósito da temática da mão esquerda, veja a 

tradução imagética deste texto através da imagem do hieróglifo no Capítulo II deste trabalho. 
10“Nepantlera” derivado de nepantla, nepantlero. Decorre da vertente náuhalt pré-colombiana revitalizada por 

Walter Mignolo, consagrada pelo discurso crítico latino-americano (PALERMO, 2005, p.187, 188). A palavra 

representa os seres que auxiliam as pessoas a transitarem por mundos diferentes. O conceito será explorado no 

Capítulo III deste trabalho. 
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Centra-se, a pesquisa, no estudo de problemas atuais, figurativizados em obra também 

contemporânea e, mais do que isso, na articulação de temáticas que tocam o Brasil e o mundo. 

Acrescente-se que o texto de Anzaldúa sugere um debate político e social, colaborando para a 

diluição de certezas e submetendo as instituições a uma séria crítica. Nesse sentido, a obra 

Borderlands será analisada como matéria discursiva cultural, representante de reflexões que 

ultrapassam as fronteiras do México-Estados Unidos, e que propõe uma leitura sobre as 

dualidades de ser/estar nas fronteiras e nas relações de poder da contemporaneidade. 

Diante dessas observações, destaca-se uma pergunta crucial, por que estudar a obra de 

Gloria Anzaldúa no Brasil? Porque, em sua obra, despontam personagens cujos 

comportamentos e cujo discurso projetam uma realidade social e cultural singular, em que a 

autora expõe sua própria face diante da história, “la herida abierta”, enfrentando questões 

como a da injustiça social e diferenças culturais gritantes, como se a escritora exteriorizasse 

suas angústias e frustrações a respeito da problemática social e intelectual, não apenas na 

fronteira México―Estados Unidos, mas nas relações de poder que constituem a sociedade, 

pois sobressai das produções de Anzaldúa a característica de uma observante social de seu 

tempo, no sentido de capturar as fragilidades de seu país e materializá-las em forma de prosa e 

poesia. 

Em relação ao título de nosso trabalho, “Entre Mestizas e Nepantleras: a auto-história 

de Gloria Evangelina Anzaldúa”, objetivou-se unir conceitos de grande relevância à produção 

anzalduana, oportunizando o debate e sua difusão no contexto da teoria literária nacional. A 

devoção e entrega de sua vida, enquanto mestiza e nepantlera, fez com que Anzaldúa pudesse 

materializar a realidade dos sujeitos subalternos que habitam a fronteira no território do 

sudoeste americano. Esses conceitos, a exemplo de auto-história, mestiza e nepantlera se 

tornaram caros para a compreensão das reflexões sobre o projeto intelectual de Anzaldúa, 

nesse sentido, estão presentes em nosso trabalho como bases para a consolidação de um 

pensamento que parte do texto literário.  

Para tanto, entende-se o texto literário como um documento cultural, constituído como 

possibilidade de conter o fato histórico, sem deixar de lado a ficção que lhe é pertinente. 

Trata-se da oportunidade de perceber nas lacunas do texto literário a realidade histórica que 

nos permeia.  

Ashcroft (1995) afirma que “O texto escrito constitui uma situação social”. O autor 

expõe a etnografia constitutiva dos sistemas de escrita e tenta responder questões do texto 

escrito como situações sociais, examinando os objetivos da escritura como um processo de 

cumprimento social entre os participantes. O texto “tem sua existência em algo mais do que 
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simples marcas numa página, nomeadamente nas participações de seres sociais a que 

chamamos de escritores e leitores” (id). Na esteira dos textos de Hanna (2015), 

complementando a ideia de significado do texto de Grossberg, oberva-se a explanação de 

Ashcroft sobre o significado ser um fato social que existe dentro do discurso da cultura “e 

fatos sociais, assim como estruturas sociais, são realizações sociais; [...] o significado é uma 

realização social caracterizada pela participação do escritor e do leitor dentro de um ‘evento’ 

de um discurso particular” (ib). Ainda segundo Hanna (2010), a comunicação entre os seres 

humanos é a base e o processo para a evolução de cultura, - a língua, como cultura, é uma 

reserva de memória coletiva das experiências de determinado povo na história, carrega a 

cultura, que veicula um complexo corpo de valores pelos quais nos percebem e, igualmente, 

percebemos nosso lugar no mundo. 

Dessa forma, a pesquisa dialoga, desde o início, com o livro Borderlands/La Frontera 

(2012), trazendo, também, ao leitor, a oportunidade de conhecer os manuscritos e produções 

artísticas da autora, inéditos no Brasil, que, somadas à interpretação do texto escrito, poderão 

auxiliar em uma (re)leitura do texto literário e da própria auto-história da escritora Gloria 

Anzaldúa. É relevante destacar, também, a existência de pesquisas desenvolvidas no Brasil 

sobre a autora chicana, a exemplo da tese “O eco da voz chicana expressa em singulares 

(des)caminhos (des)contextualizados na rede pós-moderna,” de Maria José Terezinha 

Malvezzi (2010), “Neplanteros em Borderlands: a narrativa chicana de Gloria Anzaldúa,” de 

Humberto Igor Kudo (2015) e “Crossing borders: voices from the Margins,” de José Alberto 

Reichert (2011), somam à nossa pesquisa informações importantíssimas que, diante dos 

arquivos obtidos nos Estados Unidos, materializam-se em reflexões sobre a figura subalterna 

da nova mestiza Gloria Anzaldúa.  

Como subsídio teórico-crítico sobre Anzaldúa e a obra Borderlands, este trabalho 

valeu-se das produções de AnaLouise Keating (2005, 2006, 2009), Norma Cantú (2012, 

2016)11, Sonia Torres (2001, 2005), Giséle Fernandes (2011), Diana Isabel Bowen (2010) e 

Elva Fabiola Orozco-Mendoza (2008). Compõem, também, o suporte teórico escritores como 

Walter Mignolo (2003, 2007), Silviano Santiago (2000), Tania Carvalhal (2003), Homi 

Bhabha (2000), Stuart Hall (2005, 1990), Ashcroft, Griffiths, Tiffin (1995), dentre outros, que 

contribuem para o diálogo sobre cultura, fronteira, identidade e auto-história em Anzaldúa. 

                                                           
11 Faz-se referência a entrevista realizada em 14 de Novembro de 2016 na Trinity University em San Antonio, 

Texas, Estados Unidos. Na entrevista, houve a oportunidade de conhecer ainda mais sobre os trabalhos e 

pesquisas da Prof. Drª Norma Cantú e sobre a obra e a vida de Anzaldúa. A entrevista na integra está no Anexo 

D do CD em anexo ao trabalho. 
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A hipótese de investigação se constitui campo fértil para os estudos de cultura e 

identidade, principalmente para este pesquisador que se encontra próximo à fronteira entre o 

Brasil e o Paraguai, num contexto semelhante ao apresentado na obra de Anzaldúa, que revela 

relações culturais, de hibridizações, de code-switching e de poder na fronteira sul-mato-

grossense com o Paraguai.  

Com isso, sublinha-se o fato de que este pesquisador se situa fora dos grandes centros, 

em uma região de fronteira: lugar multifacetado, com identidades múltiplas que vão do 

indígena ao brasiguaio, habitantes da fronteira Brasil-Paraguai, no estado de Mato Grosso do 

Sul/Brasil. A experiência de viver em uma região como essa permitiu analisar a obra de 

Anzaldúa com a mesma disposição de ser protagonista das discussões sobre alteridade e 

identidade no Brasil, haja vista, a intensa relação vivida em uma fronteira seca, que não 

possui barreiras físicas e, tampouco, a lei dos Estados/Nações conseguem controlar. 

Nesse contexto, ao refletir sobre a falta de controle do Estado nas fronteiras, faz-se 

alusão a uma fronteira invisível, incontrolável, esquecida pelos governos e gerida por leis 

próprias e chefes do tráfico que, a cada momento, lutam pelo poder. Tal fronteira invisível é 

composta e coordenada pelo submundo do tráfico internacional de drogas, sendo impossível 

de ser vista pelos cidadãos comuns, mas que, indubitavelmente, dita a vida daqueles que ali 

estão.12 

Assim, menciona-se que a obra Borderlands / La Fronteira foi apresentada a este 

pesquisador pelas mãos da orientadora Prof. Drª Vera Lucia Harabagi Hanna, pois esse 

movimento retrata como os caminhos de uma pesquisadora interessada por questões culturais 

e sociais consegue romper as fronteiras desse imenso país, ajudando a dar voz e lugar àqueles 

distantes do centro. Diz-se isso, em virtude de que este estudo não se trata apenas de uma 

análise fria e distante da obra literária, trata-se de uma busca constante de conhecimento e 

estabelecimento de diferentes formas de pensar a contemporaneidade, para que haja o 

compartilhamento da informação àqueles que estão apartados dos centros de produção.  

É oportuno compartilhar que a pesquisa já possui desdobramentos em um projeto de 

iniciação científica aprovado pelo Edital 003/PROPI/IFMS, com bolsa PIBIC/CNPq/EM. O 

projeto intitula-se “Atravessando fronteiras/borderlands: diálogos no IFMS Campus 

Dourados”, e tem parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie e apoio de nossa 

                                                           
12 Acerca da guerra existente na fronteira Brasil-Paraguai, cita-se o ocorrido em julho de 2016, quando a disputa 

pelo comando das drogas na região matou o então chefe do tráfico Jorge Rafaat. Sobre esta temática, conferir o 

texto “Guerra na Fronteira” de Mauri Konig. Disponível em http://temas.folha.uol.com.br/guerra-na-

fronteira/guerra/guerra-na-fronteira-do-brasil-com-o-paraguai-muda-controle-da-droga.shtml. Acesso em 

07/03/17.  
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orientadora, oportunizando discussões sobre a identidade cultural e a produção de material 

audiovisual sobre as fronteiras do cotidiano vivenciadas pelos estudantes do IFMS. O projeto 

conta com o trabalho da bolsista Luiza Becker, do curso Técnico Integrado em Informática 

para Internet, e recebeu a premiação de melhor diário de bordo e segundo lugar geral na 

categoria Multidisciplinar, na Feira de Ciências e Tecnologia da Grande Dourados, realizada 

em outubro de 2016, pelo IFMS Campus Dourados. Essa ação se configura em um 

movimento direto da aplicabilidade da pesquisa desenvolvida na pós-graduação da UPM com 

os estudantes de educação básica, gerando benefícios para uma educação mais reflexiva, 

inclusiva e humanista.  

Para a operacionalização da pesquisa, foi utilizada a metodologia de leitura e 

interpretação do texto literário Borderlands/La Frontera, bem como a análise dos arquivos 

colhidos na Biblioteca da Universidade do Texas, em Austin, sem deixar de refletir sobre o 

contexto cultural que permeia a produção desses textos. Assinala-se, também, que a 

concepção de análise dos arquivos e repertório catalogados toma como referência a produção 

de Bowen (2010).  

Assim, esta pesquisa se dividiu em três capítulos. 

O primeiro capítulo, intitulado “Atravessando fronteiras: o contexto biográfico cultural 

de Gloria Evangelina Anzaldúa”, apresenta a influência do contexto vivido pela escritora 

Gloria Anzaldúa, na construção de Borderlands/La Frontera. Enseja, ainda, reflexões sobre a 

região da fronteira do sudoeste americano e seus conflitos que perduram até a atualidade, e 

também traz contextualizações acerca da identidade cultural dos seres subalternos que vivem 

a/na fronteira. Percebe-se-se a necessidade dessa contextualização para entender o quanto as 

mudanças e decisões históricas tomadas pelos dois países influenciaram no contexto de 

produção da obra.  

O segundo capítulo, intitulado “Autohistória: percorrendo os caminhos de 

Borderlands/La Frontera”, explora os conceitos de auto-história, testemunho e autobiografia, 

tendo como foco a ampliação do debate sobre o conceito de auto-história e seu diálogo na 

obra anzalduana. Tal capítulo configura-se na oportunidade de conhecer conceitos atribuídos 

à produção de Anzaldúa e ampliar o conhecimento sobre auto-história. 

Já, no terceiro capítulo, intitulado “Fronteiras, limiares e materialidade em 

Borderlands/La Frontera”, apresentam-se os conceitos de Nepantla e New Mestiza, tão caros 

e necessários à compreensão da produção anzalduana, juntamente com arquivos e repertório 

que ampliam a análise da obra. Esse capítulo discute, ainda, sobre a materialidade e o 

processo de criação de Borderlands/La Frontera. O capítulo observa as diferenças existentes 
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entre os projetos de capa e prefácio e o quanto as opções editoriais revelam contrastes de 

semelhanças e diferenças no processo criativo da autora, colocando a obra em sua completude 

como representante da auto-história de Anzaldúa. 

De todo o exposto, a ferida aberta na fronteira, que dá título a esta introdução, ainda 

continua a sangrar, principalmente quando se observa que os Estados Unidos escolheram um 

presidente cujo projeto maior é aumentar ainda mais o distanciamento entre os povos, culturas 

e identidades. Assim sendo, a temática desta pesquisa dialoga com o cotidiano dos indivíduos 

por meio das práticas do dia-a-dia, a everyday life theory de Highmore (2002), pois se crê, 

neste trabalho, que a contextualização do ordinário sugere o entendimento de que os atos 

rotineiros não contêm uma história singular, mas existem em muitas outras histórias, a 

exemplo da auto-história de Gloria Evangelina Anzaldúa. 
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CAPÍTULO I 

ATRAVESSANDO FRONTEIRAS: O CONTEXTO BIOGRÁFICO CULTURAL DE 

GLORIA EVANGELINA ANZALDÚA 
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Atravessando fronteiras: o contexto biográfico cultural de Gloria Evangelina 

Anzaldúa 

Este capítulo estabeleceu como objetivo apresentar a influência do contexto histórico cultural 

vivido pela escritora Gloria Anzaldúa, na construção de Borderlands/La Frontera. O texto 

oportuniza reflexões sobre a região da fronteira do sudoeste americano desde 1821 até os 

conflitos presentes na contemporaneidade. Entatiza-se que a pesquisa perpassará brevemente 

por contextos históricos diversos, dado o seu recorte que aqui se assumiu, contudo, 

conscientes de que a temática esteja bem latente no governo atual, iniciado em 2017, do 

presidente Donald Trump, conforme materializado na imprensa mundial. Tal contexto reforça 

a contemporaneidade desta pesquisa e reafirma a necessidade de se (re) discutir todas as 

fronteiras estabelecidas. O capítulo também traz contextualizações acerca do locus 

enunciativo latino-americano, dialogando com as fronteiras vivenciadas pelas pesquisadoras e 

Professoras AnaLouise Keating e Norma Cantú, por meio de seus livros, artigos e entrevista 

realizada com a Prof. Dra. Cantú em novembro de 2016. Afirma-se que essa contextualização 

é necessária para entender o quanto as mudanças e decisões históricas, tomadas por México e 

Estados Unidos desde 1821, influenciaram no contexto de produção da obra Borderlands/La 

Frontera. O capítulo procurou, além disso, apresentar o locus cultural da escritora juntamente 

com sua biografia. São apresentados arquivos da autora inéditos no Brasil, a exemplo da 

certidão de nascimento, manuscritos e um conto ainda não publicado, intitulado Her name 

never got called. Esses arquivos fundamentam a proposta do capítulo de concretizar a 

produção de Anzaldúa, em sua materialização dos personagens subalternos que vivem a 

fronteira da exclusão todos os dias. Ao tratar da cultura chicana, o capítulo traz reflexões 

sobre o conceito de identidade e dialoga com o contexto latino-americano. Menciona-se, 

também, que todo o capítulo toma o livro Borderlands/La Frontera como ponto inicial de 

reflexões, tendo como pano de fundo o contexto fronteiriço entre México e Estados Unidos.  
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1. 1. (Re) visitando as fronteiras de Gloria Evangelina Anzaldúa 

 

[...] Anzaldúa takes this “decolonial turn” even further and includes a 

groundbreaking ontological componente (my pun is intentional).  Through empirical 

experience, esoteric traditions, and indigenous philosophies, she valorizes realities 

suppressed, marginalized, or entirely erased by the narrow versions of ontological 

realism championed by Enlightenment-based thought―versions that most western-

trained scholars (even those of us committed to facilitating progressive change) have 

often internalized and assumed to be true. Anzaldúa does so by wrting from―and 

not just about―these subaltern ontologies.13 

 (KEATING apud ANZALDÚA, 2015, p. xxix) 

 

A citação retirada do livro póstumo Light in the dark/Luz en lo oscuro (2015), de 

Anzaldúa, editado pela Prof. Drª AnaLouise Keating, representa o foco do projeto intelectual 

da escritora chicana em não apenas representar em sua escrita, mas de ser a sua escrita. O fato 

de Anzaldúa ter vivido em sua biografia as dificuldades dos seres subalternos14 que ocupam 

as fronteiras, não a silenciaram durante sua vida. Ao enfatizar que Anzaldúa não escreve 

apenas sobre a fronteira, mas, sim, a partir dela, Keating (2015) revela o quanto a auto-

história da escritora chicana se configura na história de muitos outros.  

Gloria Evangelina Anzaldúa (1942-2004), filha mais velha da sexta geração de 

mexicanos de Rio Grande Valley, no Sul do Texas, foi uma teórica feminista chicana, cujo 

trabalho transcendeu as fronteiras de seu locus e deu voz às mulheres de cor15, num contexto 

de discurso hegemônico. Embora Anzaldúa tenha relutado contrarrótulos que poderiam levá-

la a estereótipos já conhecidos, utiliza-se essa referência inicial a partir do trabalho de Diana 

Bowen, em Visuality and the Archive: The Gloria Evangelina Anzaldúa Papers as a Theory 

of Social Change (2010), da Universidade do Texas, em Austin, Estados Unidos. 

É oportuno esclarecer que “Chicano” e “Chicana” são termos de auto-identificação 

usados por pessoas de origem Mexicana. São termos políticos de autodeterminação e 

                                                           
13 Tradução livre: Anzaldúa dá esta "volta descolonial" ainda mais e inclui um componente ontológico inovador 

(o meu trocadilho é intencional). Através da experiência empírica, das tradições esotéricas e das filosofias 

indígenas, ela valoriza realidades suprimidas, marginalizadas ou inteiramente apagadas pelas estreitas versões do 

realismo ontológico defendidas por versões de pensamento baseadas no Iluminismo - que a maioria dos 

estudiosos formados no Ocidente (mesmo aqueles de nós comprometidos a falitar uma mudança progressiva) 

muitas vezes internalizaram e assumiram como verdadeiros. Anzaldúa o faz ao partir de - e não apenas sobre - 

essas ontologias subalternas 
14 A utilização da expressão “seres subalternos” refere-se a todos os habitantes das fronteiras narradas por 

Anzaldúa em suas produções. Habitantes que formam comunidades mexicanas, chicanas, tejanas e que estão a 

margem da sociedade sofrendo preconceito por sua raça (race), classe (class), identidade (identity) ou gênero 

(gender). Anzaldúa também utiliza em sua obra o termo “alien element” para se referir aos seres que habitam a 

fronteira. Utilizou-se a expressão “seres subalternos” em virtude da pesquisa já desenvolvida por este 

pesquisador sobre o tema, e por entender que a relação com o elemento “alien”, exterior a realidade vivida pelo 

poder hegemônico, poderia materializar a metáfora de Anzaldúa. 
15Utiliza-se esta tradução do original em inglês “women of colors.” Essa definição é recorrente nos textos 

analisados, tanto os produzidos por Anzaldúa quanto os textos teóricos. 
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solidariedade originados no movimento de liberação Chicano de 1960. “Hispanico” é um 

termo utilizado pelo governo dos Estados Unidos para classificar pessoas falantes de espanhol 

da América latina que vivem nos Estados Unidos. “Latino” refere-se à comunidade coletiva 

de latino-americanos. Utilizar-se-á o termo chicana à Gloria Anzaldúa. Por se tratar de uma 

autoidentificação, optou-se por respeitar a identidade cultural da escritora e da comunidade 

chicana. Observa-se, também, que essa era a maneira com que Anzaldúa se apresentava em 

seus textos e palestras. Para ela, “[...] My Chicana identity is grounded in the Indian woman’s 

history of resistance.”16 (ANZALDÚA, 2012, p. 43)  

Anzaldúa contribuiu com produções que refletem sobre arte, academia, família, 

espíritos, feminismo, cultura chicana, mulheres de cor, teoria queer, dentre outros aspectos, a 

exemplo do code-switching de sua escrita, no que tange à utilização dos new englishes, a 

exemplo do Tex-Mex17, Spanglish, academese e chegando até o Náhuatl18.  

Selecionou-se, como investigação, a obra de Anzaldúa, sob a perspectiva de suas 

contribuições sociais e, por extensão, as relações de poder e resistência que podem ser lidas 

como projeto intelectual da autora chicana, dentro do contexto fronteiriço e que estão 

diretamente atravessadas pelas escolhas linguísticas de sua autora. 

Nesse sentido, as reflexões de Mignolo e Tlostanova (2006), ao ampliarem o conceito 

de fronteira sob seu viés político, auxiliam nos objetivos que se almejam alcançar nesta 

pesquisa. Segundo os autores: 

 

[A]re not only geographic but also political and subjective (e.g. cultural) and 

epistemic and contrary to frontiers the very concept of ‘border’ implies the 

existence of people, languages, religion and knowledge on both sides linked 

through relations established by the coloniality of power […] Borders in this 

sense are not natural outcome of a natural or divine historical process in 

human history, but were created in the very constitution of the 

modern/colonial world. (MIGNOLO&TLOSTANOVA, 2006, p. 208) 19  

                                                           
16 Tradução livre: Minha identidade Chicana está forjada na historia de resistência da mulher indígena. 
17 Ao utilizar Tex-Mex, Spanglish e academese, faz se referência as palavras de Anzaldúa quando aponta para a 

necessidade de se conhecer os elementos linguísticos de mais de uma língua para sobreviver na fronteira. 

Segundo a chicana: “A language which they can connect their identity to, one capable of communicating the 

realities and values true to themselves-a language with terms that are neither español ni inglés, but both.” 

(ANZALDÚA, 2012, p.77) Essa união de termos apontada por Anzaldúa representa o code-switching. Segundo 

a autora, são faladas oito línguas na fronteira: 1-Standard English, 2-Working class and slang English, 3-

Standard Spanish, 4-Standard Mexican Spanish, 5-North Mexican Spanish dialect, 6-Chicano Spanish, 7-Tex-

Mex, 8-Pachuco. 
18Náhuatl é a língua de herança indígena de Anzaldúa. Sobre a temática da escrita e como Anzaldúa afirma sua 

necessidade de unir as línguas, sugere-se a leitura dos textos “In Which Voice/ With Which Voice” e “Creativity 

is a Coping Strategy”, nos quais Anzaldúa formula sua concepção de que o emprego das diferentes línguas 

objetiva alcançar àqueles que realmente precisam ouvir suas palavras. Cf. KEATING, The Gloria Anzaldúa 

Reader, 2009. 
19 Tradução livre: Não só geográfica, mas também política e subjetiva (ex. cultural) e epistêmica e contrária às 

fronteiras, o próprio conceito de "fronteira" implica a existência de pessoas, línguas, religião e conhecimento em 
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Corrobora com esta discussão a noção de fronteira, segundo a perspectiva teórico-

crítica de Zulma Palermo, no ensaio “De fronteras, travesías y otras liminalidades” (2004, p. 

237-244), citado por Santos & Kudo (2012), no qual, a noção de fronteira como borderland, 

ao lado de outros conceitos críticos da teoria pós-colonial - borderland en el hispaninglish de 

Gloria Anzaldúa -, caracterizado pelos lexemas borderland e hispaninglish, desvelam 

sentidos paradigmáticos da narração fronteiriça, em contraface com a crítica pós-colonial de 

Walter Mignolo, recuperada pelos estudiosos supracitados: 

 

La doble acentuacíon intelectual y política marca la orientacíon de estas 

epistemes “otras”, las que – como ya señalara – previamente a la expansíon 

del discurso pós-colonial, fueran el lugar de enunciacíon de un número 

importante de pensadores latino-americanos, todas ellas academicamente 

marginales. No parece ser outro el sentido que indican las categorías 

transculturacíon acuñada por Fernando Ortiz y reformulada por Angel 

Rama; fagocitacíon propuesta por Rodolfo Kush; entre-lugar en la 

translacíon de Silviano Santiago; borderland en el hispaninglish de Gloria 

Anzaldúa; nepantla [ “Nepantla” is a náhualt Word describing the “in-

between situation” in which the Aztecs saw themselves in the sixteenth 

century, as they were placed in between ancient Aztec wisdom and the 

ongoing Spanish colonization”] de la vertiente náuhatl precolombiana 

revitalizada por Walter Mignolo. (PALERMO apud SANTOS & KUDO, 

2012, p. 134) 20 

 

Segue-se o debate com as palavras de Tania Carvalhal (2003), ao tratar com 

pertinência os conceitos de fronteira e sua relação com a crítica, em que “o termo fronteira 

define-se como aquilo que determina as relações dos elementos com seu espaço” (p. 153). 

Contudo, segundo a teórica brasileira, “falar em fronteiras implica, sobretudo, em uma 

postura adotada pelo leitor crítico, que confronta, contrasta, que lê nos limites, nas bordas, nas 

vizinhanças” (p. 171). Nessa perspectiva, de confronto e conhecimento dos limiares existentes 

na obra de Anzaldúa, procura-se aprofundar as discussões acerca do texto literário. 

                                                                                                                                                                                     
ambos os lados ligados através de relações estabelecidas pela colonialidade do poder [...] As fronteiras neste 

sentido não são resultado natural de um processo histórico natural ou divino na história humana, mas foram 

criadas na própria constituição do mundo moderno / colonial. 
20 Tradução livre: A dupla acentuação intelectual e político marca a orientação dessas epistemes "outras", que - 

como já assinalado - antes da expansão do discurso pós-colonial, foram ao lugar de enunciação de uma série de 

pensadores latino-americanos, todos academicamente marginais. Não parece ser outro o sentido que indicam as 

categorias de transculturação alcunhada por Fernando Ortiz e Reformulada por Angel Rama; fagocitose proposta 

por Rodolfo Kush; entre-lugar na tradução de Silviano Santiago; fronteiriça em hispaninglish de Gloria 

Anzaldua; nepantla ["Nepantla" é uma palavra Nahuatl que descreve a "situação do entre-lugar" na qual os 

astecas viram-se no século XVI, quando eles estavam entre a sabedoria antiga Aztec e a contínua colonização 

espanhola"] da vertente nauhatl pré-colombiana revitalizada por Walter Mignolo. 
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Carvalhal (1991) afirma que a fronteira é o “espaço de divisa e de delimitação, a 

fronteira demarca diferenças, afirma identidade e origina necessidades de representação” (p. 

94). Esse pensamento dialoga com o objetivo deste trabalho, ao entendermos que a obra de 

Anzaldúa, sob o viés da materialidade da fronteira, como espaço social onde as culturas se 

encontram, permite a análise das inter-relações que se estabelecem, dos contágios, das 

afinidades e dissemelhanças deles decorrentes. A escritora brasileira comenta que, embora 

representando a conquista de novos espaços, o significado de fronteira é reescrito em função 

do contexto histórico e das especificidades das formações sociais em que se desenvolve. 

Contexto, esse, de extrema importância para a compreensão de Borderlands, sendo 

diretamente evidenciado durante a narrativa de Anzaldúa. Com isso, nota-se o conceito de 

“fronteira” não apenas como aquilo que determina as relações dos elementos com seu espaço, 

mas ampliado em uma dimensão simbólica, que ultrapasse, inclusive, aspectos concretos e 

localizados dos fenômenos. Bem como observou a geógrafa Bertha K. Becker: 

 

[...] o significado de fronteira hoje não se resume à conquista de novos 

territórios em termos demográficos e econômicos concretos; ele extrapola as 

franjas do mapa impulsionadas por pioneiros, identificando-se com o próprio 

processo de construção dos Estados nacionais. Para o Estado, representa a 

possibilidade de afirmar a posição do País no cenário mundial, 

simultaneamente à afirmação de seu poder; para a sociedade nacional 

representa a possibilidade de mergulhar num espaço de virtualidade histórica 

em termos políticos e de ascensão social. É mito e realidade, sonho e 

frustração, crescimento e sofrimento. (BERTHA apud CARVALHAL, 1991, 

p. 94) 

 

Carvalhal (1991) conclui seu pensamento afirmando que, tanto para geógrafos, 

economistas, cientistas políticos quanto para investigadores literários, a fronteira é um espaço 

de “expectativa de reprodução”, onde algo migra, se reelabora e se refaz. Como 

exemplificado nas palavras de Anzaldúa: “The sea cannot be fenced, el mar does not stop at 

borders. To show the White man what she thought of his arrogance, Yemayá blew that wire 

fence down. This land was Mexican once, was Indian always and is. And will be again”. 

(ANZALDÚA, 2012, p. 25)21. 

As palavras de Anzaldúa enfatizam o direito de posse do lugar que, outrora, pertencia 

ao seu povo. Essas palavras, extraídas do Capítulo I de Borderlands, intitulado “The 

                                                           
21 Tradução livre: “O mar não pode ser cercado, o mar não para em fronteiras. Para mostrar ao homem branco o 

que ela pensava sobre sua arrogância, Yemayá derrubou aquela cerca de arame. Esta terra foi mexicana uma vez, 

sempre foi dos índios, e é. E será novamente.” Trata-se de um poema que remonta a história dos “Aztecas del 

norte”, que segundo Anzaldúa, formavam a maior tribo individual ou nação Anishinabeg (índios) encontrada nos 

Estados Unidos.   
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homeland, Aztlán/El otro México”, estabelece, desde o início da obra, o local que se almeja 

refletir e o quanto essa “terra natal/o outro México” ultrapassa as fronteiras estabelecidas pelo 

homem branco dominante. 

Para Orozco-Mendoza (2008), o conceito de fronteira é precisamente o mecanismo 

que os europeus empregaram para perpetuar e reforçar a diferença. Esses lugares foram 

destinados a marcar uma distinta divisão entre aqueles que poderiam ter acesso aos direitos e 

benefícios do Estado e aqueles que não poderiam. Assim, quem deveria ser incluído ou 

excluído deveria ser determinado pela localização das pessoas em um ou outro lado da 

fronteira (p. 11). Nesse sentido, a pesquisadora constata que é escusado dizer que a 

determinação de quem pertence ao lado de dentro e quem pertence ao lado de fora (ou quem 

faz o que, em termos de trabalho) continua a ser inscrito nos mesmos valores empregados 

durante o colonialismo e a modernidade. 

Desta forma, esta tese trata da criação de espaços que permitem o acesso de outras 

pessoas para o entendimento dos conceitos aqui abordados, a partir das reflexões iniciadas por 

Anzaldúa e o estudo direto de seus arquivos. O arquivo de Anzaldúa “oferece uma teoria de 

retórica de trabalho cultural no processo de mudança social” (BOWEN, 2010, p. 10) que nos 

permite rediscutir o processo de criação por meio da análise do movimento histórico, usando 

as produções durante a vida de Gloria Evangelina Anzaldúa. Segundo a própria autora, “To 

write, or to be a writer, I have to trust and believe in myself as the speaker, as a voice for the 

images. I have to believe that I can communicate with images and words and that I can do it 

well” (ANZALDÚA, 2012, p. 95) 22. 

Referente ao conceito B/borderlands, com a grafia de B ou b, maiúsculo ou minúsculo, 

respeitou-se as palavras de Anzaldúa quando ela afirma que “Bordelands with a small b is the 

actual southwest borderlands or any borderlands between two cultures, but when I use the 

capital B it’s a metaphor for the processes of many things: psycological, physical, mental”. 

(ANZALDÚA, 2000, p. 176) 23 O conceito de “borderlands” tem sido amplamente discutido 

na contemporaneidade em diversas áreas da academia, mas, segundo Anzaldúa, tomou 

conotações diferentes das imaginadas por ela.  

Retomando a discussão sobre a figura de Anzaldúa, não se pretende rotulá-la em 

nenhuma categoria estabelecida pelo cânone, pois, se isso for feito, romper-se-ia com os 

                                                           
22 Tradução livre: Escrever, ou ser escritora, eu tenho que confiar e acreditar em mim como falante, como uma 

voz para as imagens. Eu tenho que acreditar que eu posso me comunicar com as imagens e palavras e que eu 

posso fazer isso bem. 
23 Tradução livre: Borderlands com um b minúsculo é a atual fronteira do sudeste ou qualquer fronteira entre 

duas culturas, mas quando eu uso com B maiúsculo trata-se de uma metáfora para o processo de muitas coisas: 

psicológico, físico, mental. 



31 

postulados deixados por ela mesma, no que tange à liberdade entre mundos e possibilidades 

de mudanças, estando dentro ou fora dos grupos, como se observa na seguinte passagem: 

 

I am a Wind-swayed bridge, a crossroads inhabited by whirl-winds. Gloria, 

the facilitator, Gloria the mediator, straddling the walls between abysses. 

‘Your allegiance is to La Raza, the Chicano movement’, say the members of 

my race. ‘Your allegiance is to the Third World’, say my Black and Asian 

friends. ‘Your allegiance is to your gender, to women’, say the feminists. 

Then there’s my allegiance to the Gay movement, to the socialist revolution, 

to the New Age, to magic and the occult. And there’s my affinity to 

literature, to the world of the artist. What am I? A third world lesbian 

feminist with Marxist and mystic learning Who, me confused? Ambivalent? 

Not so. Only your labels Split me. (ANZALDÚA apud KEATING, 2006, p. 

5) 24 

 

Essa passagem ilustra o engajamento de Anzaldúa, de estar disposta à inclusão política 

e àquilo que é diferente do estabelecido pelo status quo. Apresenta, também, a fragilidade dos 

rótulos e o quanto é difícil se fixar em espelhamento de ideias. Nesse sentido, a autora se 

deixa refletir como no limiar de vários grupos simultaneamente, desafiando os próprios 

grupos a se repensarem.  

Ao assumir essa perspectiva, segundo AnaLouise Keating (2006) 25, Anzaldúa 

substitui identidades políticas restritivas por uma postura mais aberta de comunidade. Trata-se 

de um lugar visionário, onde pessoas com conhecimentos distintos, necessidades e 

pensamentos diversos, coexistam e trabalhem juntas para realmente alcançar a mudança 

desejada. Com isso, dialoga-se diretamente com a versatilidade da autora chicana. Anzaldúa 

publicou em vários gêneros: ensaios teóricos, poesia, contos, narrativas autobiográficas, 

entrevistas, literatura infantil e coleções editadas e coeditadas de diferentes gêneros, 

mostrando o quanto a tentativa de rotular a produção da autora também seria questionável. 

Anzaldúa foi uma “nepantlera”, termo que utilizou para descrever um tipo de 

trabalhador visionário cultural único. Segundo Keating (2006), trata-se daquele que navega 

por espaços limiares entre mundos, identidades e caminhos do conhecimento, a exemplo do 

                                                           
24Tradução livre: Eu sou o vento - uma ponte em movimento, uma encruzilhada habitada por um redemoinho - 

ventos. Gloria, a facilitadora, Gloria a mediadora, posicionando paredes entre abismos. "Sua lealdade é para com 

La Raza, o movimento Chicano, dizem os membros da minha raça. "Sua lealdade é para com o Terceiro 

Mundo", dizem os meus amigos negros e asiáticos. "Sua lealdade é para com o seu gênero, às mulheres", dizem 

as feministas. Depois, há a minha lealdade ao movimento Gay, à revolução socialista, a Nova Era, a magia e 

ocultismo. E há a minha afinidade com a literatura, para o mundo do artista. O que eu sou? Uma feminista 

lésbica do terceiro mundo com conhecimentos marxista e místico, quem, eu confusa? Ambivalente? Não sou 

assim. Apenas os seus rótulos me dividem. 
25 AnaLouise Keating é professora associada e diretora do programa de doutorado em estudos femininos na 

Texas Woman’s University, Denton, E.U.A. É também coeditora da coleção de entrevistas com Gloria 

Anzaldúa. Autora de Gloria Anzaldúa Reader (2009) e editora de Entre Mundos/ Among worlds (2005). Em 

2015, editou Light in the dark-Luz en lo oscuro: rewriting identity, spirituality, reality de Gloria E. Anzaldúa.  
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movimento fluido entre o Inglês, o Espanhol e o Náhuatl; na escrita e aulas de Anzaldúa, 

tamanha era a inter-relação entre mundos e imagens que a autora utilizava para se expressar, 

uma espécie de travessia contínua para levar a mensagem desejada. Nessa relação direta entre 

palavra e imagem, Anzaldúa afirma que “[…] an image is a bridge between evoked emotion 

and conscious knowledge; words are the cables that hold up the bridge. Images are more 

direct, more immediate than words, and closer to the unconscious” (ANZALDÚA, 2012, p. 

91). 26 Essa metáfora de Anzaldúa é de extrema relevância para esta pesquisa, pois tomou-se 

como ponto referencial a utilização dos arquivos de Anzaldúa, em especial, as imagens, para 

dar materialidade aos conceitos que aqui procura-se discutir. 

Dentro desse contexto, a dimensão alcançada pelas palavras de Anzaldúa fez com que 

a fronteira começasse a ser (re) pensada a partir dos excluídos e marginalizados, pessoas que 

vivem o entre-lugar no seu conflito diário. Tal dimensão também propiciou aos próprios 

criadores das fronteiras visíveis e invisíveis 27 que voltassem seus olhares à realidade vivida 

até o momento naquele entre-lugar. Um entre-lugar geográfico, cultural, psicológico e de 

crenças destruídas. 

Ao mencionar fronteiras como visíveis e invisíveis, faz-se relação ao contexto ora 

vivenciado nos Estados Unidos com a proposição de seu mais novo presidente, cujo objetivo 

maior é criar uma fronteira que separe todo o território mexicano. Embora essa fronteira já 

exista fisicamente e sua ampliação seja algo possível em um futuro próximo, pensa-se, 

também, nas fronteiras invisíveis que a cada dia segregam, matam e destroem sonhos dos 

seres que vivem nas sombras da fronteira. Tais fronteiras são compostas pelo tráfico de 

drogas, discriminação racial e linguística, discriminação de gênero e, por fim, pelo simples 

fato de não ser fisicamente parecido com o branco dominante.  

Essas fronteiras invisíveis não podem ser entendidas claramente por aqueles que 

apenas passam pelas fronteiras, apenas podem ser compreendidas pelos que sofrem o 

                                                           
26 Tradução livre: [...] uma imagem é a ponte entre a emoção evocada e o conhecimento consciente; palavras são 

cabos que sustentam a ponte. Imagens são mais diretas, mais imediatas que palavras e, mais próximas ao 

inconsciente.  
27 Aqui se faz referência aos governos e governantes que estabeleceram o processo de separação entre os povos e 

países, seja por meio de muros ou por legislações que segregam outras pessoas. Acerca desta questão, 

oberservam-se os seguintes textos jornalísticos: Trump’s Immigration Order Tests Limits of Law and 

Executive Power. Disponível em https://www.nytimes.com/2017/01/30/us/politics/trump-immigration-muslim-

ban.html?_r=0. Acesso em 08/03/17. Trump Bars Refugees and Citizens of 7 Muslim Countries. Disponível em 
https://www.nytimes.com/2017/01/27/us/politics/trump-syrian-

refugees.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=a-lede-package-

region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=0. Acesso em 08/03/17. Ambos os textos evidenciam o 

movimento de fechamento e exclusão que os Estados Unidos passaram a reforçar a partir da nomeação do 

Presidente Donald Trump. Nesse sentido, as palvras de Anzaldúa ganham força e renovam a necessidade de se 

(re) discutir as interrelações, sejam sociais, culturais e econômicas nas/das fronteiras. 
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preconceito no seu dia-a-dia. Assinala-se que essa percepção é captada nos textos de 

escritores da fronteira, a exemplo de Anzaldúa e Douglas Diegues28, na fronteira Brasil-

Paraguai. Tais escritores materializam o sentimento fronteiriço representando a multifacetada 

identidade dos seres da fronteira. 

Desse ponto de vista, ao tratar do quanto o livro Borderlands representa sua vida, 

Anzaldúa afirma que:  

 

This book, then, speaks of my existence. My preoccupations with the inner 

life of the Self, and with the struggle of that Self amidst adversity and 

violation; with the confluence of primordial images; with the unique 

positionings consciousness takes at these confluent streams; and with my 

almost instinctive urge to communicate, to speak, to write about life on the 

borders, life in the shadows. (ANZALDÚA, 2012, p. 18) 29 

 

Essa citação revela como Anzaldúa expõe seus sentimentos e angústias vividas na 

fronteira ― uma “vida nas sombras”, segundo ela mesma. Tais palavras, ditas no prefácio da 

primeira edição de Borderlands/La Frontera, preparam o leitor para uma narrativa que 

mistura a vida da autora e sua preocupação com o próximo. 

Nesse sentido, rememoram-se as palavras do escritor Mikhal Bakhtin, ao afirmar que 

“o ato verdadeiramente criador (como qualquer ato, aliás) evolui em fronteiras (nas fronteiras 

dos valores) do mundo estético, da realidade do dado (a realidade do dado é uma realidade 

estética), nas fronteiras do corpo, nas fronteiras da alma”. (BAKHTIN apud CARVALHAL, 

1991, p. 95). Bakhtin, ao dizer que o “ato verdadeiramente criador evolui em fronteiras”, 

aponta para o quanto são dinâmicos os deslocamentos que dão origem a outras fronteiras, 

principalmente as expostas por Anzaldúa em Borderlands, pois, segundo Carvalhal (1991), 

“as literaturas fronteiriças se constituem no espaço intervalar, no ‘entre’ dos limites reais e 

imaginários, em fronteiras que, pressupõem, como o queria a personagem de Guimarães Rosa 

em Grande Sertão: veredas, travessia”. (CARVALHAL, 1991, p. 102). Percebe-se, então, que 

a literatura de Anzaldúa trabalha nos limites, nas margens, em processo permanente de 

interação de elementos vários que constituem a identidade e herança cultural do povo mestiço. 

Dessa forma, apreende-se que o texto de Anzaldúa ganha contornos reais como àqueles que 

                                                           
28 Douglas Diegues é poeta e criador do blog portunhol salbagem. Sua obra será devidamente abordada do 

Capítulo III.  
29Tradução livre: Este livro, então, fala sobre minha existência. Minhas preocupações com a vida interior, e com 

a luta do eu em meio à adversidade e violação; com a confluência de imagens primordiais; com os 

posicionamentos originais que a consciência leva a esses fluxos confluentes; e com o meu desejo quase instintivo 

de se comunicar, de falar, de escrever sobre a vida nas fronteiras, a vida nas sombras. 



34 

ela mostrou durante sua vida, sendo parte intrínseca de seu trabalho, mostrando com sua vida 

e sua auto-história que um mundo sem fronteiras se torna um lugar mais humano. 

Com isso, ratifica-se que o livro Borderlands questionou o paradigma nacionalista 

cultural que marcava seu local, colocando em foco a produção da mulher latina, lésbica, 

centroamericana e indígena, o que, por sua vez, nos permite dizer que Anzaldúa também 

teorizou a intersecção do racismo, sexismo e heterosexismo, ultrapassando as fronteiras 

estabelecidas na contemporaneidade, dentro de um contexto híbrido e uma consciência 

opositora ao status quo. Esses conceitos nos possibilitaram enxergar uma consciência de 

resistência à repressão linguística, cultural e de raça existente, e reconhecer que os entre-

lugares são formados por essas identidades complexas. 

De todo o exposto, conduz-se às palavras do livro Teling to live (2001), do Grupo 

Feminista Latino30 que, de maneira precisa, representa a produção da escritora Anzaldúa e 

dialoga com a produção desta pesquisa. Segundo o Grupo: 

 

Contesting their marginalization, Chicana lesbian writers took greater risks 

and opened up the exploration and celebration of women-centered sexuality, 

spirituality, and passion, attempting, as Cherrié Moraga put it, to “feed 

women in all of their hungers.” In these ways, Chicanas, in collaboration 

with other Latinas, contributed to rethinking feminism, women’s studies, 

Latino studies, and cultural studies in general. (Latina Feminist Group, 2001, 

p.5) 31 

 

Assevera-se que Anzaldúa matou a fome dessas mulheres chicanas por conhecimento 

e representação, possibilitando que, com suas próprias produções, pudessem nutrir o mundo 

com reflexões, discussões e, acima de tudo, esses testemunhos e auto-histórias ultrapassaram 

as barreiras estabelecidas e se constituem, na contemporaneidade, como força motriz para 

                                                           
30 O Latina Feminist Group iniciou seus encontros em 1993, sendo composto pelas seguintes participantes: Luz 

del Alba Acevedo, Norma Alarcón, Celia Alvarez, Ruth Behar, Rina Benmayor, Norma E. Cantú, Daisy Cocco 

De Filippis, Gloria Holguín Cuádraz, Liza Fiol-Matta, Yvette Flores-Ortiz, Inés Hernández-Avila, Aurora Levins 

Morales, Clara Lomas, Iris Ofelia López, Mirtha N. Quintanales, Eliana Rivero, Caridad Souza, Patricia Zavella. 

O Grupo tinha como objetivo discutir as suas preocupações como professoras Latinas Feministas na educação 

superior. As educadoras consideraram a possibilidade de realizar um trabalho colaborativo acerca de suas 

historias, tomando o testemunho como metodologia de trabalho para revelar as complexas identidades latinas. O 

livro Teling to live discorre sobre conceitos valiosos para nossa pesquisa, a exemplo de classe, religião, etnia, 

raça, linguística, sexualidade e também questões múltiplas que dialogam com a América Latina. Destaca-se a 

aproximação/distanciamento dos testemunhos apresentados pelas autoras, cujo objetivo principal é dar voz as 

mulheres, como agentes ativos da cultura, educação e desenvolvimento de um povo. 

31 Tradução livre: Contestando sua marginalização, as escritoras lésbicas Chicanas assumiram maiores riscos e 

expuseram a exploração e celebração da sexualidade, espiritualidade e paixão centradas nas mulheres, tentando, 

como dizia Cherrié Moraga, "alimentar as mulheres em todas as suas fomes." Desta forma, Chicanas, em 

colaboração com outras Latinas, contribuíram para repensar o feminismo, estudos femininos, estudos latinos e 

estudos culturais em geral. 
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muitas outras pessoas. Assim sendo, este trabalho procura alimentar a pesquisa nacional com 

discussões culturais e sociais que contribuam para o debate teórico-crítico na/da fronteira.  
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1.2. O contexto histórico-cultural da fronteira México vs. Estados Unidos 

 

Imersos em duas culturas, com um pé nos EUA outro no México, e o coração na 

fronteira, os chicanos olham para os dois lados, sem, contudo, pertencerem a 

nenhum dos dois. A fronteira é, portanto, a grande metáfora para o lugar ocupado 

pelo(a) chicano(a), mesmo quando ele(a) não reside nos cerca de 4.200 km que os 

EUA compartilham com o México, onde ela é mais evidente.  

(TORRES, 2001, p. 29) 

 

A epígrafe extraída do trabalho da Professora Drª Sonia Torres, Nosotros in USA 

(2001), sintetiza bem o conflito vivido pelo chicano, na fronteira. A condição subalterna do 

chicano nesse entre-lugar32, que envolve as fronteiras entre México-Estados Unidos, está 

ligada diretamente à sua identidade, ou melhor, pela busca de uma identidade, em um 

contexto opressor. 

Para Torres: 

 

Borderlands/La Frontera é um exemplo de como a fronteira pode ser 

tematizada histórica, geográfica, política, linguística e sexualmente, 

mostrando que “essa ferida aberta, onde o Terceiro Mundo raspa contra o 

primeiro e sangra” é um tropo poderoso, que explora diversas maneiras de se 

viver e transitar na contemporaneidade. (TORRES, 2001, p. 32) 

 

Vale comentar que esse diálogo foi marcado com o que observa Nubia Jacques 

Hanciau (2012). Para a autora, a consciência mestiça de Anzaldúa vive uma guerra interna, 

sofre a luta da carne e das margens. A pesquisadora afirma que, como tantos outros que têm 

ou vivem em mais de um universo cultural, essa consciência torna-se múltipla. A coexistência 

de dois modelos de referência, habitualmente incompatíveis, causa em Anzaldúa um choque 

ou colisão cultural, levando-a a rumar para uma nova consciência, a abandonar a margem 

oposta, a deixar para trás a cultura dominante, apagando-a para atravessar a fronteira, na 

trajetória de um espaço intermediário, em direção a outro território completamente novo. 

Nesse sentido, faz-se necessário entender o contexto da região e a história que 

atravessa toda a narrativa de Anzaldúa, num passado de lutas na fronteira entre México-

─Estados Unidos. 

                                                           
32 Sobre a temática do entre-lugar, dentre as perspectivas que serão observadas na tese, sugere-se inicialmente 

como leitura as palavras de Silviano Santiago, especificamente no texto “O entre-lugar do discurso latino-

americano”, do livro Uma literatura nos trópicos (2000). Essa ideia ganhará amplitude no debate ao ser 

relacionado ao conceito de Nepantla utilizado por Anzaldúa. Essa temática será devidamente discutida no 

Capítulo III. 
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A região sudoeste33 dos Estados Unidos foi, inicialmente, território colonizado pelos 

espanhóis. A região, onde hoje é o estado do Texas, fazia parte da colônia da Nova Espanha, 

local em que uma expedição missionária conduzida pelos espanhóis para catequização dos 

indígenas havia se instalado. Segundo Túlio Vilela34, o nome oficial dessa expedição 

missionária era Mission San Antonio de Valero que era, também, o nome original do forte, 

conhecido como forte Álamo. O forte consistia numa igreja e algumas construções erguidas 

no início do século 18. 

No ano de 1821, com a vitória mexicana na luta por sua independência, o território 

passou a fazer parte do México. Contudo, em janeiro de 1823, trezentas famílias vindas dos 

Estados Unidos para o México fixaram uma colônia no Texas. Tal colônia foi fundada por 

Stephen F. Austin, nome dado à capital do estado do Texas. Nesse período, o México ainda 

era uma república federativa, na qual os poderes regionais tinham maior autonomia e o poder 

federal era mais limitado. Contudo, segundo Anzaldúa, essa imigração americana ocorreu de 

forma ilegal. Para a autora, “[…] In the 1800s, Anglos migrated illegally into Texas, which 

was then part of Mexico, in greater and greater numbers and gradually drove the tejanos 

(native Texans of Mexican descent) from their lands, committing all manner of atrocities 

against them.” (ANZALDÚA, 2012, p. 28) 35 

No ano de 1835, o então presidente, General Antonio López de Santa Anna Pérez de 

Lebrón, temendo a invasão americana e consciente de que se tratava de uma região estratégica 

para seu país, aboliu a Constituição mexicana de 1824 e impôs uma nova que reduzia o poder 

dos governos provinciais, aumentando, assim, o poder do presidente da República. “Their 

ilegal invasion forced Mexico to fight a war to keep its Texas territory.” (ANZALDÚA, 2012, 

p. 28) 36 

A partir desse momento, os americanos que estavam vivendo naquela região e 

acostumados com a antiga Constituição se rebelaram e tomaram o forte Álamo, dando início à 

revolta separatista. Segundo Vilela: 

 

                                                           
33 A região é composta pelos estados Arizona, Oklahoma, Novo México e Texas, contudo, como resultado da 

guerra em 1846, os Estados Unidos expandiram seu território para os estados de Nevada, Utah, parte do Arizona, 

Novo México, Colorado e Wyoming. 
34 Sugere-se ao leitor o texto esclarecedor do Prof. Tulio Vilela, intitulado Álamo: uma batalha controversa 

entre México e Estados Unidos. Disponível em http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/alamo-uma-

batalha-controversa-entre-mexico-e-estados-unidos.htm. Acesso em 18 de julho de 2015. 
35 Tradução livre: Em 1800, os ingleses migraram ilegalmente para o Texas, que até então era parte do México, 

em grandes e grandes números de pessoas, e, gradualmente levou os tejanos (texanos nativos de descentes 

mexicanos) a sair de suas terras, cometendo todas as formas de atrocidades contra eles. 
36 Tradução livre: A invasão ilegal (dos americanos) forçou o México a lutar uma guerra para manter o território 

do Texas. 
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Esses rebeldes aproveitaram a ocasião para declarar a independência do 

Texas e criar uma Constituição própria. O que chama a atenção é que essa 

revolta separatista não foi liderada pelos próprios mexicanos, mas por 

colonos estrangeiros (que eram minoria no Texas), o que torna duvidosa a 

legitimidade do movimento. (VILELA, 2006, p. 2) 

 

Os rebeldes texanos lutaram contra as tropas mexicanas, sendo derrotados duas 

semanas após o início da batalha. Apesar da derrota, o cerco deu tempo para que Sam 

Houston reunisse soldados e suprimentos para a batalha de San Jacinto, na qual, dessa vez, os 

rebeldes texanos saíram vitoriosos, consolidando sua independência em relação ao México. 

Em troca de sua liberdade, após ser capturado durante a guerra, o General Antonio López 

assinou o Tratado de Velasco, no qual concordou em retirar suas tropas do solo texano e o 

reconhecimento da nova república. 

Abre-se um espaço nesta discussão para apresentar o que se pôde observar em visita 

realizada ao Forte Álamo, na cidade de San Antonio, Texas-E. U. A., no dia 06 de novembro 

de 2016. Durante todo o percurso de visitação, observou-se uma construção de discurso e 

imaginário que leva o visitante a sentir orgulho pelo que foi vivenciado naquele lugar.  

Sentimento esse bem enraizado pelos estadunidenses que transitam pelas muralhas do forte. 

Contudo, tal sentimento se mistura com a realidade de grande parte daqueles que fazem o 

museu funcionar, ou seja, observou-se que os trabalhadores em sua maioria não ostentam no 

olhar o brilho do orgulho ou mesmo de estarem de acordo com o que é dito em todos os 

espaços. 

Essa mistura de sensações e sentimentos traz um novo olhar à batalha do Álamo e 

entender que o discurso do mais forte ecoou por mais tempo, e se consolidou como verdade. 

Entende-se que a história pode ter duas versões diferentes, neste caso específico, as palavras 

de Anzaldúa em Borderlands contrapõe este orgulho nacional apontado pelos estadunidenses. 

Segundo Anzaldúa no prefácio da primeira edição ao falar sobre seu lugar: “It’s not a 

comfortable territory to live in, this place of contradictions. Hatred, anger and exploitation 

are the prominent features of this landscape.” (ANZALDÚA, 2012, p.19) Contudo, segundo 

o folheto de apresentação “Welcome to The Alamo”, lê-se o seguinte:  

 

 

 

 



39 

[...] While the facts surrounding the siege of the Alamo continue to be 

debated, there is no doubt what the battle has come to symbolize. People 

worldwide continue to remember the Alamo as a heroic struggle against 

overwhelming odds-a place where men made the ultimate sacrifice for 

freedom. For this reason, the Alamo remains hallowed ground and the Shrine 

of Texas Liberty.37 (FOLDER THE ALAMO, 2016)  

 

Nesse sentido, coloca-se em cheque a afirmação de que a batalha é reconhecida 

mundialmente pela luta por liberdade ou por posse de terras e dinheiro. Percebeu-se que as 

gerações dos nativos que ocupavam o território, hoje conhecido como Texas, não tem a 

mesma opinião da apresentada no folheto e difundida entre os americanos. 

No ano de 1845, a República do Texas se junta aos Estados Unidos. Mesmo assim, o 

México ainda obtinha créditos por terras texanas. Com o Tratado de Guadalupe-Hidalgo38, 

assinado no ano de 1848, pôs-se fim à guerra entre o México e os Estados Unidos.  

É valido mencionar que o Tratado de Guadalupe-Hidalgo garantia a plena cidadania, 

de acordo com a Constituição Americana, e proteção às terras daqueles mexicanos que 

optassem por permanecer do lado conquistado. Contudo, esse acordo não foi cumprido, como 

afirma Anzaldúa “[…] The land established by the treaty as belonging to Mexicans was soon 

swindled away from its owners. The treaty was never honored and restitution, to this day, has 

never been made.” (ANZALDÚA, 2012, p. 29) 39 Observa-se aí o primeiro movimento de 

subalternização dos seres que habitavam aquele território. Ao final da guerra, os mexicanos 

mantiveram sua herança de colonizados e passaram a ser ‘conquistados’ pelos Estados 

Unidos, segundo Torres (2001), “tornando-se cidadãos de segunda classe, mesmo tendo se 

tornado cidadãos americanos”. “Tejanos40 lost their land and, overnight, became the 

foreigners”, afirma Anzaldúa. Ainda, Torres assevera que: 

 

[...] o mexicano foi alienado em sua própria terra, como foram os indígenas 

norte-americanos, gerando um fenômeno de colonialismo interno, como 

ficou conhecido o processo de incorporação de uma cultura subalterna à 

cultura dominante por meio da conquista, força ou violência - no caso 

chicano, o colonizador se estabeleceu nas terras ocupadas, relegando a povo 

originário às margens. (TORRES, 2001, p. 20) 

                                                           
37 Tradução livre: Enquanto os fatos que cercam o cerco do Alamo continuam a ser debatidos, não há dúvida de 

que a batalha veio a simbolizar. As pessoas em todo o mundo continuam a lembrar o Alamo como uma luta 

heróica contra todas as adversidades - um lugar onde os homens fizeram o sacrifício final pela liberdade. Por esta 

razão, o Alamo permanece como um terreno sagrado e Santuário da liberdade do Texas. 
38 Cabe aqui mencionar o estudo do historiador Richard Griswold-del Castilho acerca do Tratado de Guadalupe-

Hidalgo. Observa-se também o trabalho de Rudolfo Acuña, intitulado Occupied America, sobre a história do 

povo mexicano nos Estados Unidos, após a anexação de suas terras. 
39 Tradução livre: A terra estabelecida pelo tratado como pertencente aos mexicanos foi rapidamente lograda de 

seus proprietários. O tratado nunca foi honrado e restituído, até os dias de hoje, nunca foi feito. 
40 Tejanos é a palavra utilizada para descrever os mexicanos nativos que habitavam a região do Texas.  
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É oportuno lembrar, nesse contexto de guerras, que o México havia acabado de passar 

pela guerra com a Espanha na luta por sua independência, promovendo, por sua vez, o 

sentimento de que os americanos haviam se aproveitado dessa situação, para “inventarem” 

outra guerra e aumentar seu território. Esse sentimento ainda marca os mexicanos, como se 

observa nas palavras de Anzaldúa: 

 

The Gringo, locked into the fictions of White superiority, seized complete 

political power, stripping Indians and Mexicans of their land while their feet 

were still rooted in it. Con el destierro y el exilio fuimos desuñados, 

destroncados, destripados-we were jerked out by the roots, truncated, 

disemboweled, dispossessed, and separated from our identity and our 

history. (ANZALDÚA, 2012, p. 29-30) 41 

 

Malvezzi (2011) contribui, ao ponderar que, no caso presente da cultura chicana, há 

uma multiplicidade de mundos narrados e uma alegorização que une a tipologia histórica 

chicana a uma imaginação criadora, uma vez que se concebe a pluralidade textual entre relatar 

a história dos chicanos e o narrar imagético que marca a experiência subjetivada de toda uma 

memória historicizada. A pesquisadora continua, afirmando que a “transformação física do 

patrimônio territorial confirma que nem o passado e tampouco o presente se encontram 

terminados, pois apresenta partes do intertexto, perpetuado nas implicações culturais que 

levam a memória de um povo a expressar-se por meio de objetos relacionados com o mundo 

artístico e intelectual” (p. 116). Conclui Malvezzi (2011) que: 

 

Subtraídos no início de sua identidade nacional pela invasão dos espanhóis 

durante mais ou menos três séculos, 1848 os mexicanos perceberam-se 

transferidos da hegemonia espanhola para a dos Estados Unidos. Sua 

herança pré-colombiana e sua consciência nacional tornaram-se, nesses 

termos, bastante ameaçadas. Assim os chicanos se sentem nos Estados 

Unidos: eles nascem com um hibridismo sociocultural e linguístico e nunca 

mais se sentirão geograficamente situados em um único espaço. Eles se 

verão separados por meio de diversas fronteiras, incluindo as nacionais e as 

políticas, tanto que essas características estão expressas na resistência à 

cultura espanhola e também à cultura anglo-americana. (MALVEZZI, 2011, 

p. 118) 

 

Por essa perspectiva, infere-se que o texto de Anzaldúa não trata apenas da fronteira 

como definição de territórios. Ela propõe uma reflexão sobre fronteiras físicas, de gênero, 

                                                           
41 Tradução livre: O Gringo, bloqueado nas ficções de sua superioridade branca, tomou o poder político 

completo, tirando índios e mexicanos de suas terras, enquanto os seus pés ainda estavam enraizados nela. Com o 

banimento e exílio fomos desenraizados, destroncados, eviscerados- fomos arrancados pela raiz, truncados, 

estripados, despossuídos, e separados de nossa identidade e da nossa história. 
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psicológicas e, também, das fronteiras que separam os povos e suas relações de poder. Tais 

relações de poder, conforme apresentado, estão diretamente relacionadas ao modo como o 

processo de dominação se deu, naquele lugar.  

Seria escuso deixar de lembrar como Anzaldúa encerra o capítulo intitulado “La 

consciência de la mestiza/Towards a New Consciousness” de Borderlands, pois essa 

passagem metaforiza o quanto a temática da terra ainda é importante para os mexicanos e 

indígenas que lá residiam e mantinham sua identidade. Segundo a autora: “This land was 

Mexican once, was Indian Always and is. And will be again” (ANZALDÚA, 2012, p. 113). 42 

Depreende-se que a escrita de Borderlands/La Frontera se concretiza, de alguma 

forma, na tentativa de reaver essas terras e recuperar a identidade perdida. Entende-se que a 

resistência de Anzaldúa somada à sua auto-história se mistura a uma luta contínua que cresce 

na fronteira, impactando diretamente na quebra dos próprios paradigmas de gênero, raça e 

identidade que ainda imperam no ambiente fronteiriço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Tradução livre: Esta terra foi mexicana uma vez, foi sempre indígena e é. E será novamente. 
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1.3. Relação vida vs. obra em Borderlands/La Frontera 

 

I am a border woman. I grew up between two cultures, the Mexican (with a heavy 

Indian influence) and the Anglo (as a member of a colonized people in our own 

territory). I have been straddling that tejas – Mexican border, and others all my life. 

Hatred, anger and exploitation are the prominent features of this landscape. 

(ANZALDÚA, 2012, p. 18)43 

 

“I am a border woman”44. Essa é a forma com que Gloria Anzaldúa se caracteriza no 

prefácio da primeira edição de seu livro Borderlands/La Frontera. Essa definição expõe, 

desde o início da obra, o locus cultural e enunciativo da autora chicana que procurou dar voz 

aos excluídos da sociedade. Este subcapítulo aborda questões referentes à biografia da 

escritora Gloria Evangelina Anzaldúa e o quanto essa biografia pode ser lida na narrativa de 

Borderlands/La Frontera como representante de sua autohistoria. 

Gloria Evangelina Anzaldúa foi uma teórica chicana feminista, cujo trabalho deu voz 

às mulheres de cor (subalternas), no discurso dominante da academia. Mais especificamente, 

nas palavras de Bowen (2010): 

 

[...] her writings on exile, homeland, feminism, and queer theory helped 

mark the entrance of Chicana women into the literature of communication 

studies. Anzaldúa’s work has the potencial to help rhetoricians and social 

movement scholars become more sensitive to the struggles and implicit 

rhetorical theories of women of color. She also offers a connection between 

culture work, everyday acts of resistance, and larger structural change. 

(BOWEN, 2010, p. 4) 45 

 

Essa escrita social, evidenciada na produção de Anzaldúa, move a produção deste 

trabalho, no qual vida e obra se misturam formando um projeto intelectual que ultrapassou as 

fronteiras entre México-Estados Unidos.   

Mulher, feminista, lésbica, chicana, ativista e escritora, Gloria Anzaldúa foi uma 

intelectual pública comprometida com seu tempo. Nascida no dia 26 de setembro de 1942, na 

                                                           
43 Tradução livre: Eu sou uma mulher da fronteira. Cresci entre duas culturas, a mexicana (com uma grande 

influência indígena) e a Americana (como um membro de um povo colonizado em nosso próprio território). Eu 

tenho me empenhado em tejas - fronteira com o México, e outras toda a minha vida. Ódio, raiva e exploração são 

as características proeminentes desta paisagem. 
44 Tradução livre: Eu sou uma mulher de fronteira. 
45 Tradução livre: [...] seus escritos sobre exílio, cidade natal, feminismo, e teoria queer ajudaram a marcar a 

entrada das mulheres Chicanas na literatura e estudos de comunicação. O trabalho de Anzaldúa tem o potencial 

de ajudar os teóricos e estudiosos de movimentos sociais a se tornarem mais sensíveis aos esforços e a retorica 

implícita nas teorias de mulheres de cor. Ela também oferece ligação entre trabalho de cultura, atos de resistência 

do dia-a-dia e uma grande mudança estrutural. 
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cidade de Raymondville, Texas, EUA, a escritora é a sexta geração chicana de sua família. 

Filha de imigrantes mexicanos, viveu próximo à fronteira dos Estados Unidos e México, na 

cidade de Jesús Maria, passando sua infância em Rio Grande Valley, no Sul do Texas. Sua 

obra retratou a difícil missão de se estabelecer do outro lado da fronteira, criando um espaço 

cultural e político onde os indivíduos subalternos tivessem lugar e representação. 

Na infância, Anzaldúa viveu no campo, com sua família. Seu pai, Urbano Anzaldúa, 

um agricultor arrendatário, conduzia a família por diferentes fazendas para conseguir o 

sustento. Passando por grandes problemas financeiros e emocionais, faleceu quando Anzaldúa 

tinha quinze anos. Sua mãe, Amelia Anzaldúa46, passou a ocupar esse espaço vazio e guiou 

toda a família. 

Em 1968, Anzaldúa finalizou sua graduação na “Pan-American University”, em 

Edinburg, Texas47, onde se formou em Inglês, Arte e Educação secundária. Entre 1969 e 

1973, para realização do mestrado, Anzaldúa se muda para San Juan, ministra aulas na 

“Alamo Independent School District” e mergulha nas leituras do Programa de Mestrado em 

Inglês e Educação na Universidade do Texas, em Austin. Segundo Analouise Keating (2009), 

pesquisadora dos arquivos de Anzaldúa, durante esse período, Anzaldúa leu exaustivamente 

sobre cultura indígena mexicana, envolvendo-se com o Movimento Chicano e com uma 

variedade de organizações ativistas, incluindo o “Chicano Youth Organization” (CYO) e a 

“Mexican American Youth Organization” (MAYO). No ano de 1972, Anzaldúa conclui o 

mestrado. 

Entre 1973 e 1974, Anzaldúa é contratada pelo estado de Indiana para atuar como 

agente de ligação entre o sistema público de ensino e os filhos dos trabalhadores migrantes 

nas fazendas. Atuou como orientadora de docentes e diretores na formação de currículos e 

métodos de ensino no contexto que foi sua dura realidade, enquanto criança. Para Keating 

(2009), esse é o período no qual Anzaldúa começou a escrever seriamente e a explorar a 

temática do oculto. 48 

Em 1974, Anzaldúa foi aceita no programa de Doutorado em Literatura Comparada na 

Universidade do Texas, em Austin. Contudo, ela não consegue terminar seus estudos de 

                                                           
46 O nome da mãe estabelecido na certidão de nascimento de Gloria Anzaldúa é Amalia Anzaldúa. A alteração 

no nome respeita a pesquisa realizada pela Prof.ª AnaLouise Keating no livro The Gloria Anzaldúa reader. 

Nossa tese aprofundará essa reflexão sobre os arquivos de Anzaldúa mais adiante neste texto e no capítulo III. 
47 Atualmente, a Universidade é conhecida como University of Texas-Pan American. Trata-se de uma 

Universidade Estadual com um corpo acadêmico predominantemente de Mexicanos-americanos. 
48KEATING, AnaLouise, The Gloria Anzaldúa Reader, Appendix 2, Timeline, p.325. Também foram utilizadas 

as informações dos textos de Norma Élia Cantú e Aída Hurtado, presentes na introdução da 4ª edição do Livro 

Borderlands/La Frontera, edição comemorativa de 25 anos. 
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doutoramento. Nesse sentido, cabe aqui apontar duas versões sobre o motivo da não 

conclusão. 

Segundo Keating (2009), nesse período, Anzaldúa foi introduzida ao feminismo, “gay 

life”, “Chicano studies”, participando em vários movimentos sociais e cursando as disciplinas 

do programa. Tais ações possibilitaram muitas descobertas à autora em um momento de 

efervescência na sua produção que acabou sendo deixada de lado. Outra posição apresentada, 

para a não conclusão dos trabalhos, foi que, em 6 de novembro de 1974, Anzaldúa havia sido 

vítima de um assalto que a marcou de forma traumática, afastando-a da escrita. Em setembro 

de 1977, Anzaldúa decidiu se mudar de Austin e dedicar sua vida à produção literária, 

artística e teórica. 

Já para as escritoras Norma Cantú e Aída Hurtado (2012), a decisão de não continuar 

os estudos se deu em consequência da frustração de Anzaldúa em relação ao programa, que, 

por sua vez, não reconhecia como objeto de estudo uma tese sobre Literatura Chican@. 

Observou-se, durante as pesquisas, a utilização recorrente do símbolo @ nas produções dos 

pesquisadores chicanos das Universidades Americanas. O símbolo @, neste trabalho, 

rememora a ação de Anzaldúa ao unir imagem ao texto escrito. O @ tem sido utilizado 

representando a discussão sobre a questão de gênero49 dentro das produções artísticas e 

literárias. Com a presença do símbolo @ não há uma definição de gênero, assim, entende-se 

que mais pessoas podem se reconhecer nas produções. É oportuno registrar que, atualmente, a 

SSGA (Society for the study of Gloria Anzaldúa) e o CMAS (Center of Mexican American 

Studies), da Universidade do Texas, em Austin, têm dedicado estudos sobre essa temática de 

gênero e sua representação em suas publicações. Não obstante, parte-se do princípio que 

Anzaldúa, ao utilizar as imagens como integrante crucial dos seus projetos, remonta a uma 

maneira diferente de se fazer teoria na contemporaneidade. 

Trata-se da criação de espaços que permitem o acesso de outras pessoas para o 

entendimento do conceito proposto, a exemplo de B/borderlands, mestiza consciousness, 

border thinking. Com isso, o arquivo de Anzaldúa “oferece uma teoria de retórica de trabalho 

cultural no processo de mudança social” (BOWEN, 2010, p. 10) que nos permite rediscutir o 

processo de criação por meio da análise do movimento histórico usando as produções durante 

a vida de Gloria Evangelina Anzaldúa. Segundo AnaLouize Keating (2015): 

 

                                                           
49 Acerca da questão de gênero, observa-se o texto interessante publicado na revista Cult-edição especial, 

intitulada Queer: cultura e subversões das identidades, nº6, ano 19, publicada em 2016. O texto traz uma 

entrevista com a feminista Judith Butler que foi de grande valia para esta pesquisa.  
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In Borderlands/La Frontera, for example, her theories of mestiza 

consciousness, border thinking, and la faculdad decolonize western 

epistemologies by moving partially outside Enlightenment-based 

frameworks. Anzaldúa does not simply write about “suppressed knowledges 

and marginalized subjectivities”, she writes from within them, and it’s this 

shift from writing about to writing within that makes her work so 

innovatively decolonizing. (KEATING apud ANZALDÚA, 2015, p. xxix) 

 

Observa-se que, por respeitar seu projeto de escrita e vida, Anzaldúa lutava por um 

movimento de renovação e reconhecimento até mesmo dentro da academia. O fato de 

promover uma escrita partindo do ser e não do representar o sujeito subalterno, credencia a 

produção de Anzaldúa como integrante de um processo de descolonização da academia. 

Mesmo não mencionando o descontentamento de Anzaldúa sobre o programa de doutorado, 

Keating expõe, de alguma forma, em seu livro, aspectos do projeto intelectual de Anzaldúa 

que sustentam a posição adotada de se retirar do programa, conforme discutido anteriormente. 

Chega-se ao ano de 1977, ano de publicação de Borderlands/La Frontera. Como 

observado, Anzaldúa havia passado os últimos anos focada em suas produções, escrevendo 

muitos contos, uma novela e poemas. Ao se mudar para Califórnia, manteve-se com os 

recursos das produções e trabalhos em editoriais. Durante esse período, iniciou a antologia 

This bridge called my back: writings by radical women of color, coeditado por Cherríe 

Moraga. Ao mesmo tempo, Anzaldúa também buscava seu próprio caminho enquanto ensaísta 

e poetiza, culminando na escrita de Borderlands/La Frontera. 

Segundo Cantú e Hurtado (2012), as experiências educacionais de Anzaldúa, no Sul 

do Texas e em Austin, afetaram profundamente a sua escrita e o seu pensamento. Tal região, 

segundo os Mexicanos americanos, “[...] is a unique blend of U.S. and Mexican culture, 

history, language, and ethos. It is also an area that is profoundly racist and isolated from the 

rest of the United States as well as from the rest of Mexico” (CANTÚ & HURTADO, 2012, p. 

4).50 

Ainda com as contribuições de Cantú e Hurtado (2012): 

 

 

 

 

                                                           
50 Tradução livre: [...] é uma mistura única entre os EUA e a cultura, história, língua e ethos mexicana. Ela 

também é uma área que é profundamente racista e isolada do resto dos Estados Unidos, e também do resto do 

México. 
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At the time Anzaldúa was attending schools in South Texas it was not 

uncommon for children to be physically punished for speaking Spanish in 

and outside of the classroom. Mexican culture was explicity considered 

inferior to U.S. culture and the ethos was one of compulsory, complete and 

absolute assimilation to U.S. culture, language, and norms. (CANTÚ & 

HURTADO, 2012, p. 5) 51 

 

Esse contexto é de relevância para esta tese, pois dialoga com um dos capítulos de 

Borderlands. Trata-se do Capítulo V-“How to tame a wild tongue”. Nesse capítulo, Anzaldúa 

narra seu contexto linguístico enquanto criança chicana imersa na cultura americana; conta 

também sobre as experiências de exclusão e segregação dentro da escola. Observa-se, no 

texto, a crítica de Anzaldúa acerca da tradição do silêncio daqueles que não falam 

perfeitamente a língua inglesa e, por sua vez, são excluídos de bons empregos e 

oportunidades.  

O capítulo tem início com uma narrativa em primeira pessoa, na qual a personagem 

está em um consultório odontológico. O dentista, segundo a narradora, está incomodado com 

a língua inquieta da personagem e diz: “We’re going to have to do something about your 

tongue […] I’ve never seen anything as strong or as stubborn.” (ANZALDÚA, 2012, p. 75) 

52 A fala do dentista provoca na personagem um desejo de resposta e, acima de tudo, de poder 

ter o direito de falar na sua própria língua. Ao caracterizar a língua da personagem como forte 

e teimosa, Anzaldúa ascende a discussão sobre o direito e o respeito às línguas faladas na 

fronteira, deixando nas entrelinhas que essa teimosia é o que a mantém viva. 

Na sequência, a personagem se questiona: “And I think, how do you tame a wild 

tongue, train it to be quiet, how do you bridle and saddle it? How do you make it lie down?” 

(ANZALDÚA, 2012, p. 75)53 A metáfora apresentada no episódio com o dentista mostra o 

quanto Anzaldúa questiona os mecanismos utilizados pela cultura dominante, no caso 

específico, a americana, para silenciar e moldar o discurso do outro. Revela-se também a 

posição de Anzaldúa acerca da questão identitária a partir da língua. Nesse sentido, a autora 

assevera sua condição de ser fronteiriço e o quanto a língua representa a cultura de um povo.  

                                                           
51 Tradução livre: Na época Anzaldúa estava frequentando escolas no Sul do Texas e não era incomum as 

crianças serem fisicamente punidas por falar espanhol dentro e fora da sala de aula. A cultura mexicana foi 

explicitamente considerada inferior à cultura dos EUA e o ethos foi uma assimilação obrigatória, completa e 

absoluta à cultura, linguagem e normas dos EUA. 
52 Tradução livre: Nós vamos ter que fazer algo sobre a sua língua [...] Eu nunca vi algo tão forte ou tão teimoso. 
53 Tradução livre: E eu penso, como se dominar uma língua selvagem, treiná-la para ficar quieta, como freia-la e 

sela-la? Como você a faz retroceder? 
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Na sequência da narrativa, Anzaldúa apresenta outro exemplo de imposição 

linguística, agora no ambiente escolar. Naquele contexto, os alunos que não se comunicassem 

em língua inglesa recebiam punições. Segundo a autora: 

 

I remember being caught speaking Spanish at recess-that was good for three 

licks on the knuckles with a sharp ruler. I remember being sent to the corner 

of the classroom for “talking back” to the Anglo teacher when all I was 

trying to do was tell her how to pronounce my name. “If you want to be 

American, speak ‘American’. If you don’t like it, go back to Mexico where 

you belong”. (ANZALDÚA, 2012, p. 75) 54 

 

O texto remonta à opressão vivida pelos estudantes chicanos, ensinados por 

professores americanos. A frase “If you want to be American, speak ‘American’. If you don’t 

like it, go back to Mexico where you belong”55 deixa explícita a insatisfação e despreparo da 

professora diante de uma questão linguística e cultural. Ao mandar a estudante voltar para o 

México, “pois lá é o lugar que pertence”, Anzaldúa reproduz na voz da professora toda a 

representação de racismo e discriminação que sofreu durante toda sua vida.  

Em outra passagem, observa-se a conversa da personagem e sua mãe: “I want you to 

speak English. Pa’ hallar buen trabajo tienes que saber hablar el inglés bien. Qué vale toda 

tu educación si todavia hablas inglês com um ‘accent’, my mother would say, mortified that I 

spoke English like a Mexican”. (ANZALDÚA, 2012, p. 75- 76). 56 O diálogo traz à tona a 

preocupação familiar em esconder o traço mexicano das crianças, pois os pais sabiam que, 

naquele momento, seria a melhor alternativa para que os filhos pudessem ter oportunidades de 

trabalho. 

A cultura estadunidense já se fazia presente no modo de pensar a vida e sua relação 

direta com o trabalho dos chicanos, pois, sem esse envolvimento com o mundo do trabalho, os 

seres subalternos são cada vez mais esquecidos, sem condições de acesso à renda e à 

manutenção de produtos básicos para a sobrevivência. Todavia, como seria possível pensar 

em discutir a cultura estadunidense em um estado pertencente aos Estados Unidos? O 

                                                           
54 Tradução livre: Lembro-me de ser pega falando espanhol no intervalo das aulas, isto já era suficiente para três 

batidas sobre os nós dos dedos com uma régua afiada. Lembro-me de ser enviado para o canto da sala de aula 

por "responder" a professora americana quando tudo que eu estava tentando fazer era dizer como pronunciar o 

meu nome. "Se você quer ser americana, fale ‘americano’. Se você não gosta deste país, volte para o México 

onde você pertence”. 
55 Tradução livre: "Se você quer ser americana, fale ‘americano’. Se você não gosta deste país, volte para o 

México onde você pertence”. 
56 Tradução livre: Eu quero que você fale inglês. Para conseguir um bom trabalho, tem que falar bem inglês, de 

que vale toda a sua educação se fala inglês com ‘sotaque’. Minha mãe dizia que tinha muito medo de que eu 

falasse inglês como uma mexicana. 
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contexto ora apresentado sobre o processo de divisão territorial dialoga com esse 

questionamento, pois a região sudoeste dos Estados Unidos, ainda na contemporaneidade, 

sofre com as diferenças culturais dos povos, mesmo depois de mais de duzentos anos da 

Batalha do Álamo, por exemplo. A(s) cultura(s) do povo chicano, mexicano, texano e 

estadunidense se faz presente em cada praça, restaurante ou museu que se possa visitar na 

região sudoeste dos Estados Unidos. O fato de Anzaldúa retratar, em seu conto, a separação 

das línguas e, por sua vez, a segregação pelo não domínio da língua inglesa, materializa, em 

sua obra, o “roçar entre as culturas” e o quanto ainda se pode discutir as formas de 

dominação57 estadunidense, nas culturas e identidades periférias, que lutam para sobreviver 

dentro dos Estados Unidos. Cabe observar que o termo dominação, utilizado neste trabalho, é 

entendido como toda forma de descaracterização, apagamento, subalternização ou 

silenciamento das culturas e identidades daquelas que não são estadunidenses. 

Cita-se, como exemplo, acerca desse silenciamento/apagamento identitário-cultural, a 

relação de poder no ambiente de trabalho da fronteira, pois implica pensar também nas 

identidades que devem ser estabelecidas para permanência nesse lugar. Ou seja, observa-se 

nas palavras de Anzaldúa que, para se manter no trabalho, há a necessidade de apagamento da 

identidade chicana. Trata-se, nesse sentido, de outra forma de se materializar o impacto da 

cultura estadunidense ao ultrapassar o lugar geográfico e se manifestar nos modos de agir e 

pensar das pessoas para manutenção de seus postos de trabalho.  

Destaca-se, dessa reflexão, que a identidade chicana está associada à fragilidade de 

caráter e confiança, haja vista que, talvez, um bom trabalhador tenha como características 

principais a fluência em língua inglesa e a aparência de um estadunidense. Percebe-se, nas 

palavras de Anzaldúa, que, no contexto fronteiriço entre E.U.A. e México, o pensar se dá 

sempre a partir do que é estabelecido como correto pelo dominante, ou seja, o país que 

oferece o emprego e melhores condições de vida. 

Ao trazer essa reflexão para o contexto Latino-Americano, nota-se que essa 

dominação, narrada por Anzaldúa, não se trata apenas das relações de poder vivenciadas pelo 

trabalho, mas, sim, da imposição da cultura e identidade estadunidense, como forma de 

estabelecimento do colonizador. Nota-se, no texto anzaldúano, a luta pela manutenção da 

identidade e tradição chicana, em outras palavras, um movimento para descolonizar o seu 

                                                           
57 Sobre o termo dominação utilizado neste trabalho, exemplifica-se tal ação por meio de matérias jornalísticas 

como US-Mexico border has problems, but a wall isn't one. Disponível em 

http://www.tucsonnewsnow.com/story/33428912/us-mexico-border-has-problems-but-a-wall-isnt-one. Acesso 

em 07/03/17. Em outro momento, a exemplo de Border tension rises between US and Mexico. Disponível em 

https://www.ft.com/content/d5e22c36-0f45-11da-8b31-00000e2511c8. Acesso em 07/03/17.  
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leitor, permitindo que a herança cultural, história e identidade desses povos sejam 

consideradas. 

A guinada proposta por Anzaldúa repercute no pensar e agir de cada pessoa que vive 

ou viveu no limiar/entre-lugar da fronteira, resgatando as histórias locais e suas identidades 

perdidas no discurso “verdadeiro” do novo “colonizador”. 

Esse pensamento encontra eco nas palavras de Walter Mignolo (2000), quando o autor 

discute sobre o pensamento fronteiriço. Para ele: “Border thinking becomes, then, the 

necessary epistemology to delink and decolonize knowledge and, in the process, to build de 

colonial local histories, restoring the dignity that the Western idea of universal history took 

away from millions of people”. (MIGNOLO, 2000, p. x) 58 

Continua, o autor, apontando que a retirada dessa dignidade significa que toda a esfera 

da vida foi uma tentativa de moldar o modo de ver das pessoas, em uma ideia suprema de 

pensamento único. Ou seja, da perpetuação do pensamento hegemônico do Ocidente na vida e 

cultura dos povos.  

Mignolo (2003) defendeu a importância de refletir sobre a construção cultural nos 

países colonizados, respeitando seus próprios intelectuais. Para ele, “o terceiro mundo produz 

não apenas ‘culturas’ a serem estudadas por antropólogos e etno-historiadores, mas também 

intelectuais que geram teorias e refletem sobre sua própria história e cultura” (MIGNOLO, 

2003, p. 26). 

Dessa forma, pode-se pensar a América Latina da mesma maneira com que Anzaldúa 

entretece seu texto, repleto de entre-lugares a serem conhecidos e ouvidos. Para o escritor 

mineiro, Silviano Santiago: 

 

Entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão 

ao código e a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e 

a expressão - ali, nesse lugar aparentemente vazio, seu templo e seu lugar de 

clandestinidade, ali, se realiza o ritual antropófago da literatura latino-

americana. (SANTIAGO, 2000, p. 26)  

 

No texto, “O entre lugar do discurso latino americano”, o crítico enfatiza que a maior 

contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da destruição sistemática dos 

conceitos de unidade e de pureza, onde o elemento híbrido reina. Para Santiago: 

 

 

                                                           
58 Tradução livre: O pensamento de fronteira torna-se, então, a epistemologia necessária para desvincular e 

descolonizar conhecimentos e, no processo, para construir as histórias locais coloniais, restaurando a dignidade 

que a ideia ocidental da história universal se esqueceu de milhões de pessoas. 



50 

A maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da 

destruição sistemática dos conceitos de unidade e pureza: estes dois 

conceitos perdem o contorno exato de seu significado, perdem seu peso 

esmagador, seu sinal de superioridade cultural, à medida que o trabalho de 

contaminação dos latino-americanos se afirma, se mostra mais e mais eficaz. 

A América Latina institui seu lugar no mapa da civilização ocidental graças 

ao movimento de desvio da norma, ativo e destruidor, que transfigura os 

elementos feitos e imutáveis que os europeus exportavam para o Novo 

Mundo. (SANTIAGO, 2000, p. 16) 

 

Continuando com as observações de Santiago (2000), a América transforma-se em 

cópia, simulacro que se quer mais e mais semelhante ao original, quando sua originalidade 

não se encontraria na cópia do modelo original, mas em sua origem, apagada completamente 

pelos conquistadores. Ou seja, encontra-se nas palavras de Santiago o subalterno (colônia) 

sempre à margem da produção cultural da metrópole pensante (hegemônica). Santiago resume 

bem a agonia daqueles que ocupam o lugar à margem e sofrem com a crítica que está 

atravessada pela força europeia e americanista: 

 
Tal discurso reduz a criação dos artistas latino-americanos à condição de 

obra parasita, uma obra que se nutre de uma outra sem nunca lhe acrescentar 

algo de próprio; uma obra cuja vida é limitada e precária, aprisionada que se 

encontra pelo brilho e pelo prestigio da fonte, do chefe da escola. 

(SANTIAGO. 2000, p. 18) 

 

Diante dessa afirmação de Santiago, a provocação de Hugo Achugar (2006) se faz 

cabível quando questionamos em que medida, ainda, nossos intelectuais podem falar suas 

próprias verdades. Para Achugar: 

 

Podem os ‘latino-americanos’ na América Latina ter ‘teoria’, menor ou 

maior? Quais são esses latino-americanos? Podem formular um discurso 

teórico, ou só podem ter ‘sentimentos’, produzir ‘realismo mágico’, 

‘carnaval’, ‘hiperinflação’, ‘tango’, ‘enchiladas’, ‘narcotráfico’, ‘corrupção’, 

e ‘golpes de Estado’? Podem os ‘marginais’ e ‘subalternos’ – sejam eles 

‘letrados’ ou ‘iletrados’ – latino-americanos, produzir discursos teóricos, ou 

devam limitar-se a traduzi-los do inglês, como costumavam fazê-lo – 

costumavam? – do francês, do italiano ou do alemão? (ACHUGAR, 2006, p. 

35) 

 

Possivelmente, a afirmação de Achugar incomode uma parcela considerável de 

intelectuais que procuram manter-se como representantes de um grupo intocável da 

sociedade. Contudo, tal afirmação faz repensar o quanto o discurso da margem e, por sua vez, 

dos subalternos, devem ser ouvidos. Enfatiza-se, na esteira de Moreiras (2001), que o latino-
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americanismo nos Estados Unidos está condicionado pelas drásticas mudanças demográficas 

e pela maciça imigração latino-americana nas últimas décadas. Nesse sentido, “o latino-

americanismo dos Estados Unidos não pode mais fingir ser apenas uma preocupação 

epistêmica com o outro geográfico ao sul da fronteira, pois as fronteiras moveram-se em 

direção ao norte e para dentro”. Observa-se, nas palavras de Moreiras, o reconhecimento da 

influência dos chicanos para o crescimento econômico dos Estados Unidos e, acima de tudo, a 

necessidade do cidadão estadunidense nativo entender a importância dos agora cidadãos 

(chicanos) na composição das comunidades. Corroboram com esse pensamento as palavras de 

Torres (2001): 

 

O final do século 20 testemunhou a crescente “latinização”, ou mais 

especificamente, “hispanização” dos EUA. Pela primeira vez na história 

daquela nação, um ocupante da Casa Branca deveu, em grande medida, sua 

vitória ao voto hispânico ― 3,5 milhoes de latinos, como são 

frequentemente chamados os hispânicos dos EUA. [...] Estes dados não 

significam, contudo, uma incorporação massiva do hispânico ao espaço 

hegemônico anglo-americano, e muito menos sua aceitação pela cultura 

dominante, que é frequentemente hispanofóbica. (TORRES, 2001, p. 9) 

 

As considerações de Torres são pertinentes quando asseveram que, mesmo com a 

presença do chicano na realidade americana, ainda haja preconceito. Embora haja uma relação 

direta entre o espaço conquistado pelos hispânicos por meio do trabalho e, por sua vez, 

crescimento dos EUA, a população americana ainda caminha no sentido de entender a 

hibridização de seu país.  

Tais reflexões e luta por representação no contexto híbrido da fronteira podem ser 

lidas no texto de Anzaldúa. Nesse sentido, Santos e Kudo, ao analisarem Borderlands como 

representação cultural do povo mestiço, afirmaram que: 

 

Borderlands/La Frontera não é apenas uma obra literária chicana segundo o 

ponto de vista de uma narradora/personagem lésbica/feminista/mestiça, mas 

um vasto material de estudo em torno de uma terceira cultura formada entre 

México – Estados Unidos, da histórica e formação do povo chicano e das 

condições atuais em que vive. Nesse sentido, sob a égide dos estudos pós-

coloniais, a obra rompe barreiras “constituindo uma nova estética pela qual 

os textos são interpretados ‘politicamente’, [baseando-se] na íntima relação 

entre o discurso e o poder. (SANTOS & KUDO, 2012, p. 144) 

 

Ainda segundo os pesquisadores, ao analisarem também o Capítulo “How to tame a 

wild tongue”, expõe-se que a fronteira linguística transposta/ cultivada pelo povo chicano é 

uma das mais representativas na obra bilíngue, característica da luta e da formação híbrida de 

uma cultura que luta para ser ouvida. “Não só a consciência mestiça, como também a 
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consciência linguística de um povo que sabe como sobreviver.” (SANTOS & KUDO, 2012, 

p. 143) 

Continua-se com a análise da obra e as lembranças da narradora. Segundo ela, “[…] in 

childhood we are told that our language is wrong. Repeated attacks on our native tongue 

diminish our sense of self. The attacks continue throughout our lives”. (ANZALDÚA, 2012, 

p. 80) 59 É nesse contexto de discriminação linguística e racismo que Anzaldúa reflete sobre 

os diferentes mecanismos de defesa utilizados pelos chicanos/mestiços quando estão em 

contato com latinos e americanos. Segundo a autora, “we use out language diferences against 

each other” 60, pois essa é a forma de proteger e marcar seu lugar cultural. 

A língua se torna algo tão expressivo na cultura e identidade da figura mestiça que, ao 

ser atacada, causa grande sofrimento. Como pode ser observado, na seguinte passagem:  

 

So, if you want to really hurt me, talk about my language. Ethnic identity is 

twin skin to linguistic identity-I am my language. Until I can take pride in 

my language, I cannot take pride in myself. […] and as long as I have to 

accommodate the English speakers rather than having them accommodate 

me, my tongue will be illegitimate. (ANZALDÚA, 2012, p. 81) 61 

 

As palavras de Anzaldúa ecoam e tocam no cerne da identidade mestiça, na fronteira, 

pois o processo de dominação começa na rejeição e exclusão da língua do outro. Contudo, 

prevalece, no discurso da autora, um desejo de união manifestada pela diversidade cultural 

que os une. Com isso, na esteira de Santos & Kudo (2012), concorda-se que, “nesse território 

em que vozes são silenciadas, a de Anzaldúa ecoa, no entanto, em sua obra mostrando a 

representatividade da língua como parte da identidade de um povo híbrido, que rompe as 

barreiras do ‘eu mexicano’, mas que também nega a identidade de ‘americanos’ ” (p. 141) 

Como resultado dessa disputa, os habitantes da fronteira devem ter a habilidade de adaptação 

de seus discursos para que sobrevivam em seus empregos e nas próprias relações cotidianas. 

Dentro desse contexto, Anzaldúa afirma que “The switching of ‘codes’ [...] from English to 

Castillian Spanish to the North Mexican dialect to Tex-Mex to sprinkling of Náhuatl to a 

                                                           
59 Tradução livre: [...] na infância nos é dito que a nossa língua é errada. Repetidos ataques a nossa língua nativa 

diminuem nossa autoestima. Os ataques continuam ao longo de nossas vidas. 
60 Tradução livre: [...] usamos nossas diferenças linguísticas uns contra os outros. 
61 Tradução livre: Então, se você quiser realmente me machucar, fale sobre a minha língua. A identidade étnica é 

irmã a identidade linguística. Eu sou a minha língua. Até que eu possa ter orgulho na minha língua, eu não posso 

ter orgulho de mim mesma. [...] E enquanto eu tiver que me adequar  aos falantes de inglês, em vez deles, a 

minha língua será ilegítima. 
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mixture of all of these, reflects my language, a new language―the language of the 

Borderlands.” (ANZALDÚA, 2012, p. 20) 62 

Ao tratar desse aspecto linguístico que compõe a obra em análise, materializado pela 

capacidade de Anzaldúa escrever a partir da língua da fronteira, língua essa que, 

conscientemente, comunica-se tanto com os chicanos, quanto cumpre seu papel de tocar o 

leitor nativo de língua inglesa. Faz-se necessário apresentar o que a teoria tem a dizer sobre o 

code-switching. Segundo Vera Hanna (2016), em seu texto A pedagogia cultural no ensino de 

línguas estrangeiras: tempos vividos, tempos viventes, que aborda sobre as diferentes 

estratégias de aprendizado de línguacultura (“languaculture”), o assunto realça o fato de as 

produções culturais não terem sido simplesmente substituídas pelas novas, mas, sim, 

recicladas para circularem lado a lado com as novas, esclareça-se, grande parte como 

resultado da introdução da mídia digital. 

Continua Hanna (2016), apontando que é nesse contexto que o conceito de 

bricolagem, mandatório na esfera da pós-modernidade, ao vincular-se à ideia de 

intertextualidade, sobressai-se em sua pesquisa atinente à formulação de línguacultura 

(“languaculture”) cunhada pelo antropólogo americano Michael Agar (1994). Utilizada com o 

objetivo de teorizar o universo que cobre língua mais cultura e que se origina de um acúmulo 

histórico, de acordo com Risager encontra-se notadamente voltada para a variabilidade da 

língua-cultura nas interações verbais, não somente entre nativos usuários da mesma língua, 

mas entre indivíduos que utilizam a língua como primeira ou língua estrangeira, assunto que 

será abordado mais adiante. (RISAGER apud HANNA, 2016, p. 267) 

Nesse sentido, Hanna (2016) afirma que: 

  

Passível de ser denominada uma espécie de bricolagem linguística, permite, 

dentre outros recursos utilizados na comunicação, uma mistura de línguas – 

a nativa e a língua-alvo – em um incessante code-switching. Peculiaridade de 

aprendizes iniciantes, consiste em uma prática de deslocar-se entre duas 

línguas ou entre dialetos ou registros em uma mesma língua. Também 

comum em sociedades multilíngues e multiculturais, o code-switching pode 

funcionar como um facilitador de relacionamentos interpessoais, marcador 

de identidades específicas ou ainda para criar significados especiais. 

(HANNA, 2016, p. 267) 

 

  

                                                           
62 Tradução livre: A mudança de 'códigos' [...] do inglês para o espanhol castelhano para o dialeto norte-

mexicano para Tex-Mex para aspersão do Náhuatl para uma mistura de todos estes, reflete minha linguagem, 

uma nova linguagem - a linguagem da fronteira. 
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Continuando com as inferências da pesquisadora brasileira, observa-se que a ideia de 

code-switching, recorre-se à ideia própria de bricolagem, uma vez que, ao aludir à 

justaposição de signos culturais (acrescente-se, linguísticos), antes desconectados, juntam-se 

para estabelecer um processo de ressignificação – novos códigos, em novos contextos. Como 

elucida Barker, “objetos que carregavam significados simbólicos sedimentados são 

ressignificados em relação a outros artefatos em circunstâncias novas.” (BARKER apud 

HANNA, 2016, p. 268) Nesse sentido, a pesquisadora observa no aprendizado de uma nova 

língua, a possibilidade de exploração de expectativas aparentemente dissonantes, mas que 

poderá, de algum modo, facilitar uma melhor compreensão na comunicação, semelhante a 

uma bricolagem em que se adiciona significados criados por novas justaposições. 

Dessa forma, retomando a citação de Anzaldúa, presente na 1ª edição do prefácio de 

Borderlands, nota-se o objetivo de contextualização, ou melhor, de explicação aos leitores do 

motivo que levou a autora a utilizar o code-switching em sua obra, “The switching of ‘codes’ 

[...] from English to Castillian Spanish to the North Mexican dialect to Tex-Mex to sprinkling 

of Náhuatl [...]” 63 Continua dizendo, a autora chicana, que se trata da mistura de todas essas 

línguas que refletem a sua língua, uma nova língua, a língua da fronteira.  

Acrescente-se que, segundo Anzaldúa, a junção dessas culturas, ora abordada 

anteriormente na relação “linguacultura”, configura-se em uma polinização que revitaliza as 

línguas que nascem e morrem. A exemplo do “Chicano Spanish”, uma língua “bastarda”, 

infantil, segundo Anzaldúa, que não é aprovada por nenhuma sociedade, mas que representa 

os Chicanos e “we no longer feel that we need to beg entrance, that we need Always to make 

the first overture―to translate to Anglos, Mexicans and Latinos, apology blurting out of our 

mouths with every step.”64 (ANZALDÚA, 2012, p. 20). Essa afirmação corresponde ao 

empenho da escritora em mostrar que há um contexto linguístico diretamente ligado à 

identidade cultural chicana, que lhes permite representar seus sentimentos, que lhes dá 

autoconfiança e, acima de tudo, o empoderamento cultural do seu povo, no qual, os contatos 

linguísticos em sociedades multilíngues e multiculturais, configuram-se na expressão de uma 

identidade única.  

Para tanto, ao enfatizar que os chicanos não precisam mais implorar por acesso, 

Anzaldúa sinaliza que a língua da fronteira já está estabelecida, e, que ela já não mais precisa 

                                                           
63 Traduçõ livre: A mudança de 'códigos' [...] do inglês para o castelhano espanhol para o dialeto mexicano do 

norte para Tex-Mex para aspersão do Náhuatl. 
64 Tradução livre: Nós já não sentimos que precisamos implorar entrada, que nós necessitamos sempre fazer a 

primeira abertura - para traduzir aos anglos, aos mexicanos e aos latinos, a desculpa que saiu de nossa boca com 

cada etapa. 
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realizar uma escrita focada nos “Anglos”, “Mexicanos” e “Latinos”, mas, na sua língua, a 

língua da fronteira. 

Ainda na esteira de Hanna (2016), a pesquisadora contribui com esta pesquisa ao 

dialogar não somente com a conceitualização de Agar, de línguacultura, com base na 

variabilidade semântica e pragmática da prática linguística, mas na busca da comunicação 

intercultural, no sentido de que intenções linguaculturais estão ligadas a condições variáveis, 

social e pessoalmente, mas igualmente com Risager, quando afirma que funcionam como uma 

ponte entre a estrutura da língua e o idioleto pessoal socialmente constituído, de tal modo que 

“um processo dialógico, uma negociação de significado passa a existir.” (HANNA, 2007, 

p.172) 

Dessa forma, entende-se que os elementos linguísticos apresentados por Anzaldúa são 

somados à sua preocupação cultural, manifestada por toda obra. A linguagem utilizada, seja 

por meio da prosa ou poesia, na utilização do code-switching, ultrapassa sua função 

representativa do povo chicano, e alcança a representação de todos aqueles que se identificam 

com o texto anzalduano, a exemplo de latinos, gays, mulheres, homens que entendem a 

necessidade de se promover a descolonização do conhecimento e a multiplicação do respeito 

pelo outro. Assim, recorrendo à citação de Clifford Geertz: “a cultura é um padrão de 

significados transmitidos historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de 

concepções herdadas” (GEERTZ apud HANNA, 2016, p. 259) que atesta o que se pretende 

alcançar – a apreciação de cultura como um modo de vida, no sentido de que a língua fornece 

significado aos objetos materiais e às práticas sociais, tornando-os compreensíveis nos termos 

que a língua delimita. Ou seja, Anzaldúa projetou em sua obra o modo de vida dos seres da 

fronteira, dando-lhes voz por meio de sua própria língua. Segundo o crítico literário T. S. 

Eliot, uma vez que propõe que cultura é “ser um completo modo de vida de um povo, desde o 

nascimento até a morte, de manhã à noite, até mesmo durante o sonho”. Somam-se a essa 

reflexão as palavras de Hanna (2016), “como prática social, como produção cultural, como 

sistema de significações, remete à compreensão antropológica – a cultura somos nós, nós, os 

seres humanos– a identidade é a soma de narrativas que se toma emprestada da cultura”. 

(ELIOT apud HANNA, 2016, p. 269) 

Nesse sentido, conclui-se essa reflexão com um fragmento de um texto ainda inédito, 

no qual Anzaldúa posiciona seu pensamento sobre a questão do code-switching e de que 

maneira ao projetar essa ação em sua escrita, consegue cumprir seus objetivos enquanto 

chicana, mulher e intelectual. Para Anzaldúa: 
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Miro el hibridismo como una strategia política de resistencia a ambos 

culturas que ejercen presión sobre Chicanos/Latinos para que nos 

asimilemos o que nos aislemos. Hibridization is a political strategy of 

resistance to both the assimilationist and isolationist pressures of the 

borderlands. Our use of bilingualism and code switching is a tactic to resist 

acculturation to the white dominant culture and the English language as well 

as traditional Spanish. As hybrid subjectivities, nos/otras las mestizas 

contain within us both the voice of the dominator and the voice of the 

resister.65 (Texto de 31/10/1997-Encontrado no laptop de Anzaldúa. 

Nepantla: In/Between and Shifting: Theories of Composition and Art. p.3. 

ANZALDÚA, Benson Library-Texas University at Austin. Gloria 

Evangelina Anzaldúa Papers, 1942-2004) 

 

De todo o exposto, o fragmento coloca em destaque o posicionamento engajado de 

Anzaldúa com o movimento de resistência contra a imposição de cultura sobre os chicanos e 

latinos. Ao afirmar que o code-switching se trata de uma “tática de resistência à aculturação 

diante da cultura branca dominante e da língua inglesa”, Anzaldúa dialoga com o prefácio da 

primeira edição de Borderlands, estabelecendo que, a escolha pelo bilinguismo e code-

switching estão atravessadas pelo resgate da identidade linguística chicana e o seu 

empoderamento perante a cultura dominante. Observa-se aí, a oportunidade de se ouvir as 

vozes que compõem a identidade chicana, tanto do dominante quanto daqueles que lutam pela 

resistência. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Tradução livre: Busco o hibridismo como uma estratégia política de resistência a ambas as culturas que 

exercem pressão sobre Chicanos / Latinos para que nos assimilar ou nos isolar. A hibridização é uma estratégia 

política de resistência às pressões assimilacionistas e isolacionistas das fronteiras. Nosso uso do bilinguismo e 

mudança de código é uma tática para resistir à aculturação da cultura dominante branca e da língua inglesa, 

assim como o espanhol tradicional. Como subjetividades híbridas, nos / otras las mestizas contêm dentro de nós 

tanto a voz do dominador quanto a voz do opositor. 
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1.3.1. A auto-história de Gloria Evangelina Anzaldúa em Her name never got called 

 

I cannot separate my writing from any part of my life. It is all one. 

 (ANZALDÚA, 2012, p. 95)66. 

 

No capítulo VI, “Tlilli, Tlapalli/The Path of the Red and Black Ink”, de 

Borderlands/La Frontera, Anzaldúa inicia a narrativa relembrando sua infância e o apego 

pelas histórias, pois, toda noite, sua irmã pedia para ouvir uma história antes de dormir. 

Segundo a autora, “I was familiar with cuentos.” (p. 87)67 Ao longo do capítulo, Anzaldúa 

realiza um resgate de informações sobre sua família e o quanto a arte de contar histórias 

esteve presente em sua vida, desde seu pai e avó. Para ela: “Nudge a Mexican and she or he 

will break out with a story” (p. 87)68, representando o quanto o povo mexicano possui em sua 

tradição o desejo de contar suas histórias. 

Nesse movimento de ouvir e contar histórias, Anzaldúa narra que resolveu registrar no 

papel suas histórias. Para ela, “my ‘stories’ are acts encapsulated in time, ‘enacted’ every time 

they are spoken aloud or read silently” (p. 89)69, não obstante, o capítulo perpassa pela 

discussão de como Anzaldúa vê seu ato de criação artística como ação de um shaman que 

carrega um oficio sagrado: “it is my job, my calling [...]”70. Em todo o capítulo, observa-se a 

necessidade de a autora expor as imagens que a perturbam, transformando-as em escrita. A 

biografia da autora se mistura com informações sobre a cultura Asteca e crenças de seu povo. 

É narrado o quanto a escrita se transforma em uma forma de saída para o sofrimento da 

autora, pois “[...] when I don’t write the images down for several days or weeks or months, I 

get physically ill [...]” (p. 92)71 Enfatiza-se o interesse em analisar o texto de Anzaldúa dentro 

do contexto de sua autohistoria, a história que também é de muitos outros habitantes da 

fronteira, como Anzaldúa. A reflexão sobre o capítulo em referência introduz uma análise 

sobre documentos inéditos para a pesquisa sobre Anzaldúa no Brasil, levando a reflexão sobre 

a materialização do conceito de autohistória na análise de um conto ainda não publicado: Her 

name never got called72. 

                                                           
66 Tradução livre: Eu não posso separar minha escrita de nenhuma parte da minha vida. É apenas uma. 
67 Tradução livre: Eu era familiarizada com contos. 
68 Tradução livre: Esbarre em um mexicano e ele ou ela começará uma história. 
69 Tradução livre: Minhas ‘histórias’ são atos encapsulados no tempo, ‘decretadas’ cada vez que são faladas em 

voz alta ou lidas silenciosamente. 
70 Tradução livre: É o meu trabalho, meu chamado. 
71 Tradução livre: Quando eu não reproduzo as imagens por vários dias ou semanas ou meses, eu fico 

fisicamente doente. 
72 O original deste arquivo encontra-se na Biblioteca Nettie Lee Benson-Latin American Collection-na 

Universidade do Texas em Austin, E.U.A. O acesso ao texto se deu por uma versão digital do texto encaminhada 
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O conto Her name never got called, de Anzaldúa, foi encontrado nos arquivos 

pesquisados durante a visita realizada à Biblioteca Nettie Lee Benson, na Universidade do 

Texas, em Austin. Após a participação em um workshop, em maio de 2015, ministrado pela 

pesquisadora AnaLouise Keating sobre os arquivos de Anzaldúa, houve a oportunidade de 

receber uma cópia da certidão de nascimento da escritora e um fragmento do conto em 

questão. O acesso ao documento despertou interesse em ir mais adiante para conhecer sobre a 

relação vida vs obra da autora, o que, por sua vez, criou a oportunidade de pesquisar os 

arquivos que compunham a pasta citada no workshop e, nela, estavam, além da certidão de 

nascimento da escritora, alguns textos ainda não publicados e o conto Her name never got 

called, em versões datilografadas e com diversas anotações. 

Diante do material encontrado, realizou-se a solicitação de liberação de uma via digital 

para a realização da análise. Tal material encontra-se na íntegra nos anexos desta pesquisa. 

Esse material nos foi encaminhado digitalmente pelo bibliotecário responsável pelos arquivos 

na biblioteca americana, contribuindo, sobremaneira, para a pesquisa. É oportuno mencionar 

que o conto não foi publicado por Anzaldúa, em vida, havendo apenas nos arquivos os 

manuscritos da autora. O documento é composto por cinco versões do texto, todas com 

anotações que denotam um movimento de reescrita. Destacam-se as anotações e sugestões 

escritas em todo o conto. Observa-se, também, em virtude da diferença nas caligrafias, que se 

trata de escritas de pessoas diferentes que tiveram acesso ao texto. Nesse sentido, depreende-

se que Anzaldúa possa ter solicitado a amigos que realizassem leituras e sugestões, denotando 

sua preocupação com o teor dos textos. Reitera-se que o acesso aos arquivos durante a 

pesquisa nos possibilitou conhecer o processo de criação da autora, desde o momento da 

concepção, por meio de jornais recortados e revistas com bilhetes de anotações, à 

materialização de textos e seu processo minucioso de reescrita, a exemplo do conto em 

questão.  

Ao iniciar as análises referentes aos arquivos de Anzaldúa, julga-se necessário 

apresentar a concepção de arquivo e repertório utilizada nesta pesquisa. Segundo Bowen 

(2010) em seu trabalho intitulado Visuality and the Archive: The Gloria Evangelina Anzaldúa 

Papers as Theory of Social Change, a autora estabelece que arquivo e repertório são 

interdependentes, contudo, algumas nuances podem ser evidenciadas. Segundo Bowen, o 

arquivo está diretamente relacionado a algo oficial, uma espécie de memória arquivada, a 

                                                                                                                                                                                     
pela equipe de bibliotecários em outubro de 2015. Os arquivos de Anzaldúa que fazem parte da coleção Gloria 

Evangelina Anzaldúa Papers, 1942-2004 podem ser consultados pelo link: 
http://www.lib.utexas.edu/taro/utlac/00189/lac-00189.html#a0.  O texto utilizado na análise encontra-se no 

Anexo I. 
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exemplo de documentos, mapas, textos literários, cartas, restos arqueológicos, ossos, vídeos, 

filmes, cds, todos itens supostamente resistentes a mudanças. Na esteira de Bowen, a palavra 

arquivo vem do grego, etmilogicamente se referindo a “um prédio público”, “um local onde 

os registros são mantidos.” Continua a pesquisadora, a palavra vem de arkhe, que também 

significa um começo, o primeiro lugar, o governo, nesse sentido, Taylor conclui sua reflexão 

afirmando que o arquivo sustenta o poder deste o princípio. 

Entende-se, dessa forma, que o arquivo está diretamente relacionado a registros 

oficiais de ações ocorridas. Contudo, Bowen sugere que tais registros possam ser manipulados 

por aqueles que estão no poder, pois têm a habilidade de manipular os documentos da maneira 

que atenda seus interesses, a exemplo do ato de banir alguns livros em nome de certas 

ideologias, como já ocorrido na história.  

Bowen acrescenta que mesmo que os arquivos possam ser infalíveis, eles estão ligados 

àqueles que são parte de sua criação. A habilidade de criar documentos que serão catalogados 

no arquivo envolve escolha do que ser incluído ou não, ou seja, essa escolha também está 

ligada ao poder. Para Bowen (2010), os objetos no arquivo não são completamente objetivos. 

Eles refletem decisões importantes e, nesse sentido, o arquivo é um local inquestionável de 

objetividade. Continua a pesquisadora, o arquivo preserva importantes documentos e objetos 

que contam a história oficial, entretanto, um dos problemas com o arquivo é que ele está 

vinculado a teorias do colonialismo.  

A reflexão de Bowen evidencia parte da luta de Anzaldúa contra o projeto colonialista 

estabelecido durante a história, nesse sentido, ao buscar o direito à voz e representação da 

comunidade chicana, Anzaldúa refuta o mecanismo de apagamento da história dos 

subalternos utilizado pelos colonizadores ao não contar a história dos “outros”, pois são os 

detentores dos arquivos e respectivamente podem contar a história por sua perspectiva. 

Dessa forma, enquanto o arquivo está voltado a algo mais oficial, complementa-se a 

explanação com o repertório, que, por sua vez, está associado ao experimental. Para Bowen, o 

repertório desencadeia memória incorporada, a exemplo de performances, gestos, oralidade, 

movimento, dança, canção, em suma, todas as ações que normalmente são pensadas como 

efêmeras, de conhecimento não reprodutível. Segundo Bowen, etimologicamente, repertório 

significa, “uma tesouraria”, “inventário”, permite uma atividade individual, referindo-se 

também a descobridor, descoberto, e o significado encontrar. Continua Bowen afirmando que, 

“o repertório exige presença, ou seja, as pessoas participam da produção e reprodução do 

conhecimento estando lá, fazendo parte da transmissão.” (TAYLOR apud BOWEN, p. 63, 

2010) 
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Nesse sentido, o repertório nunca pode ser completamente reproduzido, porque cada 

performance é diferente. Há circunstâncias nas quais os atos são repetidos, contudo, isso não 

significa que eles sejam os mesmos. Entende-se, com isso, que o repertório proporciona um 

espaço para que outras formas de conhecimento sejam permitidas e binarismos sejam 

rompidos.  

Bowen (2010) conclui que espaços de ação são criados pelo movimento entre arquivos 

e repertório. Afirma que Anzaldúa exemplifica tal movimento quando expõe, em seus textos, 

as nuances de um mundo estabelecido nas afirmações do colonizador que narra a história de 

seu povo sob o corpo das pessoas de cor. Assim, considerando a obra de Anzaldúa, entende-

se, nesta pesquisa, o arquivo da escritora chicana como o arquivo estabelecido na coleção 

oficial na biblioteca da Universidade do Texas e repertório, definido como as performances e 

interações que estão ligadas a esse arquivo. Diante disso, retomam-se as informações contidas 

no conto em análise. 

Em Her name never got called, Anzaldúa narra uma espécie de rito de passagem 

vivenciado pela protagonista “Prieta”: o primeiro dia na escola. Embora se trate de uma 

experiência difícil para as crianças, em geral, a situação de Prieta se intensificou quando ela se 

encontrou em um ambiente no qual a língua inglesa era predominante e ela era incapaz de 

entender as pessoas que estavam naquele local, “the blue door marked Beginners”. Embora 

estivesse em um contexto totalmente diferente daquele a que estava acostumada, Prieta, 

rapidamente, entende algumas situações e percebe que a professora está fazendo a chamada. 

Diante disso, cada estudante, ao ouvir seu nome, levanta-se e diz: presente. Prieta aguarda seu 

nome ser chamado, mas não o escuta. Na realidade, ela não o escutaria, pois não sabia seu 

próprio nome. Embora Prieta fosse capaz de entender o contexto que havia sido estabelecido 

naquele momento em sala de aula, ela não poderia atender ao chamado da professora, pois, 

em sua casa, todos a chamavam de “Prieta” ou “Prietita”, sendo impossível reconhecer-se 

pelo nome “Gloria”, chamado pela professora. “Gloria Anzaldúa! She yelled, pointing at her”. 

73. A professora, por sua vez, não entendia espanhol, impedindo que Prieta explicasse que 

aquele nome não era o que sua família utilizava. O mal-entendido enfurece a professora que 

resolve punir a estudante esfregando seu rosto na lousa, pois “She was going to establish 

discipline over these wild dirty Mexicans right from the start”. 74 O conto narra o pensamento 

da estudante e como ela se sentia ao não cumprir a orientação de seus pais: “When you go to 

                                                           
73 Tradução livre: Gloria Anzaldúa!  Gritou a professora, apontando para Anzaldúa. 
74 Tradução livre: Ela iria estabelecer a disciplina sob aqueles Mexicanos sujos e selvagens desde o começo. 
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school you’ll have to obey the teachers.” 75 Na sequência, há um salto temporal e Prieta, já 

mais velha, relembra a situação vivida sob uma nova visão. Ela explica o que havia 

acontecido com sua certidão de nascimento e as mudanças que ocorreram no documento. Ela 

menciona que o único item verdadeiro de sua certidão de nascimento havia sido mudado, 

onde havia a informação de naturalidade Mexicana, foi “corrigida” para branca. 

Todo o relato ganha sentido novo quando confrontado com a certidão de nascimento 

da escritora Gloria Evangelina Anzaldúa, ora nominada por sua família, no conto, como 

Prieta. Nesse momento, apresenta-se a certidão de nascimento de Anzaldúa e realiza-se uma 

análise do conto a partir das informações obtidas no documento e conhecimento sobre a vida 

da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Tradução livre: Quando você for a escola você terá que obedecer aos professores. 



62 

Figura nº 1 

Certidão de nascimento de Gloria Evangelina Anzaldúa. Baptism and Birth certificates (corrected), 

1942-1943 [1972]. Box 1. Folder 1. Fonte: Benson Latin American Collection, University of Texas 

Libraries, the University of Texas at Austin. Gloria Evangelina Anzaldúa Papers (1942-2004). 
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Bowen (2010) aponta um caminho interessante para a análise biográfica desses 

arquivos. Segundo essa pesquisadora, a justaposição de documentos oficiais com a ficção não 

oficial ou auto-história, em específico, o texto “Her name never got called” é uma excelente 

oportunidade de refletir sobre os arquivos e repertório de Anzaldúa, por oportunizar a 

visualização de como Anzaldúa trabalhou para criar suas teorias. Essa justaposição permite 

depreender informações sobre o isolamento, atos diários de resistência e a consciência social 

através de seu modo de ver o mundo. 

De modo inicial, pode-se notar que o repertório de textos nos ajuda a explicar as 

alterações na certidão de nascimento de Anzaldúa e o porquê de a protagonista do conto não 

saber o seu nome. Contudo, outras imagens dentro do conto podem auxiliar em reflexões 

sobre identidade e o papel da intelectual dentro do contexto fronteiriço que une o texto com as 

experiências de Anzaldúa. 

Segundo Bowen (2010), embora seja um trabalho de ficção, e Prieta é uma 

protagonista comum nos trabalhos de Anzaldúa, a exemplo de “Prietita and the ghost 

woman/Prietita y la Llorona”, os pesquisadores são conhecedores do fato de a mãe de 

Anzaldúa chamá-la de “Prietita” quando era criança. É oportuno mencionar que a palavra 

Prieta significa “dark one” ou, conforme narrado no conto: 

 

[...] Her mother called her Prieta or Prietita in soft loving tones. Or she 

called her Urraca Prieta, Black Crow. Later she was to discover that this bird 

was a symbol of Death. When they assemble in a place it means someone 

will die. Crows are spirits of truth-they know what’s going to happen in the 

future. (ANZALDÚA, Benson Library-Texas University at Austin. Gloria 

Evangelina Anzaldúa Papers, 1942-2004) 76 

 

Percebe-se aí, o ponto de entrada de Anzaldúa no universo autobiográfico, mesmo 

com a névoa existente entre o que é fato ou ficção. O fato de a personagem ter sido chamada 

sempre de Prieta por sua família não a coloca como alguém que não sabe seu nome, mas, sim, 

o desconhecimento do documento oficial (certidão de nascimento), pois, como se pode 

observar na passagem, há uma relação familiar de carinho com o nome escolhido. Reconhece-

−se também, ao discutirmos sobre o nome da protagonista, a presença do misticismo Asteca, 

da crença indígena e sua relação direta com seres e imagens da natureza, a exemplo da 

“Urraca Prieta” ou “Black Crow”. O nome em questão é um “symbol of Death, [...] when 

                                                           
76 Tradução livre: [...] Sua mãe a chamava de Prieta ou Prietita em tons suaves de amor. Ou a chamava de Urraca 

Prieta, Corvo Negro. Mais tarde, ela foi descobrir que este pássaro era um símbolo da morte. Quando eles se 

reúnem em um lugar significa que alguém vai morrer. Corvos são espíritos da verdade, eles sabem o que vai 

acontecer no futuro. 



64 

they assemble in a place it means someone will die.” 77 (ANZALDÚA, Benson Library-Texas 

University at Austin. Gloria Evangelina Anzaldúa Papers, 1942-2004) 

Nesse sentido, reitera-se que a protagonista aguarda que o nome “Prieta” seja 

chamado pela professora, pois, até aquele momento, ela nunca havia ouvido o nome Gloria 

em sua vida. Percebe-se, contudo, que a criança está preparada e consciente do ambiente 

constituído na sala de aula, mas a professora, não conhecedora da história da criança, a chama 

pelo nome “errado”: “Gloria Anzaldúa!”. 

Nota-se um conflito linguístico no conto, expondo a relação problemática entre a 

professora e seus estudantes. Nesse sentido, relembramos a biografia da autora e trazemos o 

fato de Anzaldúa ter atuado durante alguns anos como professora, em diversas escolas da 

fronteira, acompanhando de perto a difícil missão dos estudantes chicanos em escolas 

americanas. Segundo a narradora, “[...] The Anglo teacher knew no Spanish, and Mexican kids 

knew no English.” (ANZALDÚA, Benson Library-Texas University at Austin. Gloria 

Evangelina Anzaldúa Papers, 1942-2004) 78 Nota-se que, na sala de aula, há tanto estudantes 

americanos como mexicanos, mas não há uma preparação da professora para dialogar com 

todos em ambas as línguas, privilegiando os americanos em detrimento dos mexicanos que 

deveriam se adequar ao sistema estabelecido. Em outro momento, lê-se “[...] She stood before 

the blue door marked Beginners thought she couldn’t read yet, she vowed she would soon”. 

(ANZALDÚA, Benson Library-Texas University at Austin. Gloria Evangelina Anzaldúa 

Papers, 1942-2004) 79 Essa passagem amplia nossa discussão sobre a separação entre os 

americanos e mexicanos, porque, ao mostrar que ainda não sabia ler, a personagem nos 

possibilita pensar que a outra parte da sala de aula, ou seja, os americanos poderiam ler, pois 

há uma diferença entre o que ela sabe e os outros estudantes. 

Nesse contexto, chama-se a atenção para uma espécie de barreira cultural e linguística 

entre a professora e os estudantes, “The Anglo teacher knew no Spanish [...] She was going to 

establish discipline [...]” 80, torna ainda mais difícil essa espécie de rito de passagem no qual 

os estudantes se deparam em seu primeiro dia de aula. Sobre esse tema, Bowen (2010) afirma 

que: “[...] Part of what makes a rite of passage so difficult is the state of confusion that people 

                                                           
77 Tradução livre: É um símbolo de morte. [...] Quando ele aparece em algum lugar significa que alguém vai 

morrer. 
78 Tradução livre: A professora americana não sabia espanhol, e as crianças mexicanas não sabiam inglês. 
79 Tradução livre: Ela parou em frente a porta azul identificada por Iniciantes pensou que não poderia ler ainda, 

ela jurou que poderia em breve. 
80 Tradução livre: A professora americana não sabia espanhol [...] Ela iria estabelecer a disciplina. 
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feel, and even though people who go to school must inevitably experience their first day, there 

is a set of norms that everyone must learn and follow.” 81 (BOWEN, 2010, p. 10)  

Observa-se, ainda, no texto, “[…] Next day, after the teacher called the first name on 

the row, “Gloria”, no one answered. “Gloria Anzaldúa!” she yelled, point at her. Her name 

was Anzaldúa but not Gloria.” 82 (ANZALDÚA, Benson Library-Texas University at Austin. 

Gloria Evangelina Anzaldúa Papers, 1942-2004) Reiteramos que “Prieta” estava pronta para 

responder à chamada, mas a professora chamou por Gloria, porque seu nome era Anzaldúa, 

mas não Gloria. Talvez, possamos inferir que todo esse mal entendido possa ter criado um 

trauma na pequena “Prieta”, pois todos os dias, até que ela pudesse entender tudo o que se 

passava, ela teria que passar por esse momento de trauma. Para Bowen (2010): 

 

Having the wrong name on the birth certificate may have created a sense of 

confusion at home resulting in a child who may not fully understand what 

her name is and how to survive in an environment where other children 

know their names. She understands her environment, perhaps even better 

than her peers, but the confusion that was imposed on her since birth makes 

it difficult for her to understand that she needs to respond when she hears a 

name that is foreign to her. (BOWEN, 2010, p. 107) 83 

 

As palavras de Bowen dialogam com o que se pretende apresentar aqui. O fato de a 

família nunca ter chamado “Prieta” por seu nome de registro configurou-se em uma outra 

identidade que não era a dela, e que, com o passar do tempo, se concretizou, mas que, no 

ingresso escolar, perdeu sentido, tornando-se “a name that is foreign to her” 84. Os “erros” 

existentes na certidão de nascimento podem ser explicados como mal-entendidos de 

pronúncia ou de adaptação do cartorário, quando realizou o atendimento ao pai de Anzaldúa. 

Contudo, tais colocações não esclarecem o fato de a família não ter utilizado o nome de 

registro da criança durante sua vida. 

Contribuem para a reflexão as considerações de Hawley (2001) quando apontam que 

Anzaldúa, por meio de suas próprias experiências, documenta o padecimento que os 

indivíduos sofrem quando são forçados a adotar uma nova língua em detrimento de sua língua 

                                                           
81 Tradução livre: Parte do que torna o rito de passagem tão difícil é o estado de confusão que as pessoas sentem, 

e mesmo as pessoas que vão para escola devem inevitavelmente experimentar seu primeiro dia de aula, há um 

grupo de normas que todos devem aprender e seguir.  
82 Tradução livre: No dia seguinte, depois da professora chamar o primeiro nome na fila, Gloria, ninguém 

respondeu. Gloria Anzaldua! Gritou a professora, apontando para Anzaldúa. 
83 Tradução livre: Tendo o nome errado na certidão de nascimento pode ter criado uma sensação de confusão em 

casa, resultando em uma criança que não poderia compreender totalmente qual era o nome dela e como 

sobreviver em um ambiente onde as outras crianças sabiam seus nomes. Ela entende seu ambiente, talvez até 

melhor do que seus pares, mas a confusão que foi imposta a ela desde o nascimento faz com que seja difícil para 

ela entender que ela precisa responder quando ouve um nome que é estranho para ela. 
84 Tradução livre: Um nome que é desconhecido para ela. 
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materna, a exemplo do conto em análise. O fato de Prieta não ter o suporte e entendimento da 

professora deixou marcas profundas em sua vida. Talvez, possamos inferir daí que a 

utilização do code switching, Spanglish, Tex-Mex, Nahuatl nas produções de Anzaldúa, sejam 

uma resposta à professora que não conseguia se comunicar com os estudantes. Entendemos 

que Anzaldúa representou, em sua escrita, muito de suas experiências e, dessa forma, 

procurou ampliar ao máximo o alcance de seus textos. Nesse sentido, a mistura de todas essas 

línguas criou um “cross-pollination” na junção da cultura que revitaliza a língua. 

Segundo Hawley (2001), “Enforced use of English evokes memories of her painful 

childhood experiences in the school situation, adding to her desire to leave those linguistic 

binds and borders behind through creatively deploying a combination of languages.” 

(HAWLEY, 2001, p. 31) O pesquisador menciona também que, nas configurações pós-

coloniais, a língua do colonizador é sempre uma lembrança de ser o “outro”. Nesse contexto, 

a necessidade de se comunicar pela língua do colonizador sempre constituiu barreira para as 

figuras subalternas que compõem a fronteira. Entretanto, observa-se na obra de Anzaldúa um 

combate ao “linguistic terrorism” existente. Contudo, tal combate evidencia-se extremamente 

difícil de ser vencido, haja vista, que as próprias famílias chicanas, como observado no texto, 

cultivam esse terrorismo linguístico em suas crianças, ao forçá-los a falar a língua inglesa. 

Observa-se aí, a vontade dos familiares que seus filhos e filhas não sejam subjulgados, 

menosprezados pela língua que falam. 

Na certidão de nascimento, notam-se algumas alterações realizadas pela mãe de 

Anzaldúa, conforme comentado anteriormente, contrastando com o relato, no qual se observa 

que as alterações foram feitas pela avó: “Mamagrande”. Segundo o texto, “Her grandmother 

‘corrected’ every item”, contudo, não se tratava apenas de um ajuste de nomes, evidencia-se, 

aí, a tentativa da avó de possibilitar à sua neta, por meio de seu registro, uma vida mais digna, 

sem discriminações, por ser Mexicana. Segundo o conto, “[...] Her grandmother had acted 

from the heart, had tried, by changing one word, to save her from painful ignominy of be what 

she was-Mexican”85. Essas palavras nos permitem mensurar o quanto o sofrimento vivido 

pela avó ultrapassou questões de identidade nacional para se submeter a uma perda de 

identidade familiar e possibilidade de acesso à outra cultura. A tentativa de salvar a neta do 

futuro medíocre, enquanto mexicana, ganha concretude quando analisamos os itens dez e 

dezesseis do formulário de registro de nascimento de Gloria Anzaldúa. O item referente a 

“color or race” passa de “mexican” para “White”. Nessa correção realizada pela mãe, outros 

                                                           
85 Tradução livre: Sua avó havia agido de coração, havia tentado, apenas trocando uma palavra, para salva-la da 

dolorosa desonra de ser o que ela era-Mexicana. 
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três itens são mencionados: o item dois, que trata do nome da criança, antes informado como 

“Eva Angeline Anzaldua” e alterado para “Gloria Evangelina Anzaldua; o item oito, referente 

ao nome do pai, é alterado de “Urbana Anzaldua” para “Urbano Anzaldua”. Nesse item, abre-

se espaço para apontar um problema de comunicação entre o pai de Gloria Anzaldúa, ora 

responsável pelo primeiro registro, e o cartorário, pois ciente da existência da flexão de 

gênero em espanhol, se tornaria uma identificação rápida do problema no registro, caso o 

cartorário soubesse espanhol. Contudo, observa-se que não houve entendimento entre os dois 

e o registro de “Urbana” foi efetivado. O último item alterado foi o número dez, referente à 

cor ou raça do pai, que passou de “Mexican” para “White”, possibilitando a troca da 

“identidade” da pequena Prieta. Talvez seja essa a resposta à observação da personagem no 

conto ao afirmar que “the certificate said she was born dead.” 86 Considera-se que a morte 

registrada pela escritora se refere justamente a essa troca de Mexican para White, pois aquela 

mexicana representada pela certidão de nascimento não havia nascido, não havia sido 

chamada, justificando o título do conto Her name never got called.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Tradução livre: A certidão de nascimento disse que ela havia nascido morta. 
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1.4. Os intelectuais e suas fronteiras: entre a literatura e o engajamento de Gloria 

Anzaldúa 

 

O exílio é um modelo para o intelectual que se sente tentado, ou mesmo assediado, 

ou esmagado, pelas recompensas da acomodação, do conformismo, da adaptação. 

Mesmo que não seja realmente um imigrante ou expatriado, ainda assim é possível 

pensar como tal, imaginar e pesquisar apesar das barreiras, afastando-se sempre das 

autoridades centralizadoras em direção as margens, onde se podem ver coisas que 

normalmente estão perdidas em mentes que nunca viajaram para além do 

convencional e do confortável. (SAID, 2005, p. 70) 

 

Visa-se, neste subcapítulo, analisar a figura e o lugar do intelectual, mas não como 

detentor cultural, inalcançável, provido de intelligentsia, conceito elitista e fechado que se 

assina sob a rubrica de cultura, nos dias atuais. Realiza-se aqui, uma releitura dessa figura no 

mundo contemporâneo, tendo como pano de fundo a vida e a obra de Gloria Evangelina 

Anzaldúa. 

A epígrafe de Edward Said apresenta de maneira consciente o que se entende sobre o 

projeto intelectual da escritora Gloria Anzaldúa. O engajamento intelectual da autora 

ultrapassa o local cômodo da academia87 e dialoga com o sujeito subalterno que ocupa as 

fronteiras.  

Entende-se, nesta pesquisa, que ocupar o lugar de questionadora do status quo e viver 

uma vida voltada a ouvir o próximo são características presentes na biografia de Anzaldúa. 

Soma-se a isso, a capacidade da autora de transitar entre os mundos da academia e sua 

vivência na fronteira, sem esquecer sua herança cultural indígena e chicana. 

Nota-se, nesse sentido, a existência de um projeto intelectual de Anzaldúa sobre sua 

ação enquanto chicana, homossexual, poetiza e nepantlera. A leitura de sua biografia, 

produção e manuscritos, entendendo seu contexto de produção, revela uma escritora, ativista e 

professora que enfrentou temas importantes para a representação do povo chicano e queer, 

conduzindo-o durante todo seu percurso literário. No decorrer da análise dos arquivos, 

observou-se a contínua busca para dar voz à cultura chicana. Afirma-se, com isso, que 

Alzaldúa não se acomodou no lugar confortável da academia, posicionando-se como uma 

intelectual que tenta falar a verdade ao poder. Assevera-se, diante disso, a existência do 

projeto intelectual da escritora Gloria Evangelina Anzaldúa, pautado no escrever a partir das 

fronteiras/sombras e não sobre elas. 

                                                           
87 O local cômodo da acedemia nesta sentença refere-se a pesquisadores que deixam de lado o papel da ciência 

como forma de contribuição para uma sociedade mais justa e produtiva, e se isolam em seus departamentos e 

pesquisas, esquecendo-se da necessidade de pesquisas aplicadas.  
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Nesse sentido, destaca-se o fato, outrora mencionado, de Anzaldúa não escrever sobre 

as margens, mas, sim, ter ocupado esse lugar e conseguir navegar pelos mundos dos excluídos 

e marginalizados que habitam as fronteiras, não apenas geográficas, mas também as fronteiras 

sociais, de gênero e identidade que são esquecidas pelo poder hegemônico.  

Segundo o crítico Edward Said, o intelectual deve alinhar-se aos fracos e aos que não 

têm representação, pois não se trata de ser pacificador nem criador de consensos, mas de 

alguém que empenha todo o seu ser no senso crítico, desafiando a autoridade imperfeita ou 

opressora. 

Nessa direção, Edgar Nolasco afirma, em seu livro Caldo de Cultura, que:  

 

[...] o olhar pós-moderno pôs o intelectual à margem do saber instituído 

obrigando-o, por conseguinte, a rediscutir conceitos canônicos como o de 

cultura e de literatura, por exemplo. Daí ser escusado dizer ainda que esse 

mesmo intelectual não pode mais se valer de conceitos nem de um olhar 

excludentes diante da sociedade. (NOLASCO, 2007, p. 76) 

 

As palavras de Nolasco reforçam o pensamento de que não há mais espaço para 

discussões que deixem de lado a sociedade. Há de se pensar, na contemporaneidade, nas 

diferentes formas de olhar para o outro como sujeito dotado de cultura, independentemente de 

seu status social ou localidade.  

Said (2005) dialoga com esta pesquisa à medida que aponta o papel público do 

intelectual como um outsider, um “amador”, um perturbador do status quo, afirmando, ainda, 

que uma das tarefas do intelectual é derrubar os estereótipos e as categorias redutoras que 

tanto limitam o pensamento humano e a comunicação. 

Said (2005) procura falar de intelectuais, precisamente como figuras cujo 

“desempenho público não pode ser previsto nem forçado a enquadrar-se num slogam, numa 

linha partidária ortodoxa ou num dogma rígido.” O autor sugere que: “[...] os padrões de 

verdade sobre a miséria humana e a opressão deveriam ser mantidos, apesar da filiação 

partidária do intelectual enquanto indivíduo, das origens e de lealdades ancestrais.” (p.12) 

Edward Said (2005), ao apresentar sua visão sobre o intelectual, categoriza-o como um 

“exilado e marginal, como amador e autor de uma linguagem que tenta falar a verdade ao 

poder”. Posiciona-se como um questionador do nacionalismo patriótico, do pensamento 

corporativo e do sentido de privilégio de classe, etnia ou gênero. Em outras palavras, o 

principal dever do intelectual é a busca de uma relativa independência em face das pressões 

do mundo contemporâneo.  
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O autor destaca que o intelectual é um exilado e está só por expor um posicionamento 

crítico e reflexivo sobre o que lhe é apresentado. Para ele, a condição de exílio significa que o 

intelectual estará sempre à margem. 

Para Said (2005), há duas características essenciais da ação social: a primeira está em 

promover a atividade humana e o conhecimento; a segunda, em saber como usar bem a língua 

e quando intervir por meio dela. Segundo o autor:  

 

Cada região do mundo produziu seus intelectuais, e cada uma dessas 

formações é debatida e argumentada com a paixão ardente. Não houve 

nenhuma grande revolução na história moderna sem intelectuais; de modo 

inverso, não houve nenhum grande movimento contra-revolucionário sem 

intelectuais. Os intelectuais têm sido os pais e as mães dos movimentos e, é 

claro, filhos e filhas e até sobrinhos e sobrinhas. (SAID, 2005, p. 25) 

 

Em suma, o trabalho de Edward Said insiste no fato de o intelectual ser um indivíduo 

com papel público na sociedade, não podendo ser reduzido simplesmente a um profissional 

sem rosto. O intelectual, por essa perspectiva, deve ser um indivíduo dotado de vocação para 

representar, articular uma mensagem e dar-lhe corpo, um ponto de vista, uma atitude 

filosófica.  

Dessa maneira, é oportuno trazer para o debate as palavras de Beatriz Sarlo (2005), ao 

abordar o discurso do intelectual em seu livro Paisagens imaginárias. Para a autora, o 

discurso do intelectual deve ser significativo para a sociedade e, especialmente, para os 

setores populares; o discurso dos intelectuais deve representar o povo, o proletariado, o país 

ou até mesmo o partido. Nessa perspectiva, o intelectual deve deslocar-se das questões 

parciais e específicas para as perspectivas globais: instalar-se, consequentemente, na esfera 

pública e ali construir sua interlocução.  

As palavras de Eduardo Prado Coelho, em O papel do intelectual hoje, contribuem 

para a síntese do pensamento até então apresentado neste texto:  

 

Para aqueles que odeiam os intelectuais, qualquer intelectual é um pseudo: 

no fundo, é alguém que comete a fraude de afirmar que pensa mais do que os 

outros, no fundo é alguém que vê tudo em termos abstractos e ignora a 

complexidade do concreto; no fundo, é alguém que sobrepõe as idéias ao 

saber que não tem; no fundo ainda, é alguém que faz profissão de pensar 

quando todos pensam naturalmente sem fazer disso ofício e acrescentam a 

esse hábito saudável o exercício honesto de uma profissão. (COELHO apud 

MARGATO & GOMES, 2004, p. 13) 
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Coelho (2004) define o papel dos intelectuais como aqueles que, numa sociedade, 

geram a matéria simbólica e têm responsabilidades em relação a ela, isto é, em relação ao uso 

e manipulação dos símbolos. Convém destacar que esses símbolos não são mais relativos à 

Igreja, visto tratar-se de intelectuais da Universidade, já que é a Universidade que lhes dá 

aquela plataforma de autoridade na qual um intelectual se apoia.  

Cabe dizer que, por essa perspectiva, a Universidade é um espaço de liberdade e razão 

crítica, não se tratando de formar as pessoas apenas para o saber, mas de formá-las na sua 

humanidade pelo próprio saber, mesmo que isso, às vezes, seja tão difícil de ser alcançado. 

Por isso, o pseudo-intelectualismo que, frequentemente, ronda os muros da academia, deve ser 

combatido. Seguindo tal raciocínio, cabe a todos nós marcar o lugar de onde falamos como 

um lugar que comprove um saber local e que dê validade a uma cultura que não obedece aos 

moldes internacionais.  

É nesse sentido que Coelho (2004) assevera que o que define um intelectual é a 

capacidade de dizer não, isto é, tornou-se uma marca do intelectual conseguir negar o 

existente. Ou seja, o intelectual deve estar pronto para transitar entre as esferas da ação e da 

reflexão. Ação, essa, não como sinônimo de ativismo partidário, mas, sim, como resultado de 

reflexões sobre o contexto. 

Dessa forma, entende-se que o intelectual é aquele que abre espaço através da 

reflexão, para que o outro tenha lugar, para que o que foi silenciado venha a ser falado. Daí 

talvez iniciar-se um diálogo com o que Anzaldúa propôs em sua produção e sua vida, ao se 

definir como uma nepantlera88, procurando transitar entre os diferentes mundos e descolonizar 

o discurso e poder hegemônico como uma intelectual engajada. Sendo oportuno rememorar 

aqui as palavras de Gramsci ao afirmar que “todos os homens são intelectuais, mas nem todos 

os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais.” (p.7) Nesse sentido, 

evidencia-se a vertente crítica descolonialista como perspectiva interessante para este debate.  

Segundo Gros-foguel (2007), ao discutir sobre a relação entre colonialidade e poder, 

aponta que o mundo ainda não foi completamente descolonizado. Segundo o autor, a primeira 

descolonização (iniciada no século XIX pelas colônias espanholas e em seguida, no século 

XX pelas colônias inglesas e francesas) foi incompleta, uma vez que se limitou a 

independência jurídico-política das periferias. Em contrapartida, a segunda descolonização, 

dirige-se a heterarquia das múltiplas relações raciais, étnicas, sexuais, epistêmicas, 

                                                           
88 O conceito será devidamente explorado no Capítulo III deste trabalho. 
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econômicas e de gênero das quais a primeira descolonização deixou intactas. Completa o 

pesquisador, afirmando que: 

 

[...] el mundo de comienzos del siglo XXI necesita una decolonialidad89 que 

complemente la descolonización llevada a cabo en los siglos XIX y XX. Al 

contrario de esa descolonización, la decolonialidad es un processo de 

resignificación a largo plazo, que no puede reducir a un acontecimiento 

jurídico-político. (GROS-FOGUEL, 2005, p. 18) 90 

 

No texto El pensamiento decolonial: desprendimento y apertura um manifesto, 

Mignolo (2007) expressa os objetivos e percurso da proposta descolonialista, apontando que o 

pensamento descolonial emergiu da mesma fundação da modernidade/colonialidade, 

ocorrendo nas Américas, no pensamento indígena e no pensamento afro-caribenho. Também 

se estendeu à Ásia e à África como oposição à reorganização da modernidade/colonialidade 

do império britânico e colonialismo francês.  

Para ele, o argumento basilar parte da seguinte reflexão: 

 

[...] si la colonialidad es constitutiva de la modernidad, puesto que la retórica 

salvacionista de la modernidad presupone ya la lógica opresiva y 

condenatoria de la colonialidad [...], esa lógica opresiva produce una energía 

de descontento, de desconfianza, de desprendimiento entre quienes 

reaccionan ante la violencia imperial. Esa energía se traduce en proyectos 

decoloniales que, en última instancia, tambíen son constitutivos de la 

modernidad. (MIGNOLO apud CASTRO-GÓMEZ Y GROSFOGUEL, 

2007, p. 26) 91 

 

Continua Mignolo (2007), afirmando que a modernidade é uma hidra de três cabeças, 

mas que apenas mostra uma: a retórica de salvação e progresso. A colonialidade, sendo uma 

dessas facetas escondidas na ideia utópica de salvação e progresso, não mostra a pobreza e a 

propagação da AIDS, na África, ao não ser como algo desprendido do processo.  

O autor assevera que a lógica da colonialidade, escondida debaixo da retórica da 

modernidade, gera necessariamente a energia irredutível de seres humanos humilhados, 

desprestigiados, esquecidos e marginalizados. 

                                                           
89 Observa-se que a tese utilizará o termo descolonial para traduzir o termo decolonial (inglês e espanhol). 
90 Tradução livre: [...] o mundo do início do século XXI precisa de um descolonialidade que complementa a 

descolonização realizada nos séculos XIX e XX. Ao contrário do que dessa descolonização, a descolonialidade é 

um Processo de ressignificação de longo prazo, que não pode ser reduzido a um acontecimento jurídico-político.  
91 Tradução livre: se colonialidade é constitutiva da modernidade, uma vez que a retórica salvacionista da 

modernidade pressupõe a lógica opressiva e condenatória da colonialidade [...], essa lógica opressora produz 

uma energia de descontentamento, desconfiança, descolamento entre aqueles que reagem diante da violência 

imperial. Essa energia se traduz em projetos descoloniais, em última análise, eles também são constitutivos da 

modernidade. 
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Com isso, a descolonialização92 emerge como alternativa de se refletir sobre o 

processo de dominação vivenciado na modernidade. Para Mignolo: 

 

La decolonialidad es, entonces, la energía que no se deja manejar por la 

lógica de la colonialidad, ni se cree los cuentos de hadas de la retórica de la 

modernidad. Si la decolonialidad tiene una variada gama de manifestaciones 

[...], el pensamiento decolonial es, entonces, el pensamiento que se 

desprende y se abre [...], encubierto por la racionalidad moderna, montado y 

encerrado en las categorías del griego y del latín y de las seis lenguas 

imperiales europeas modernas. (MIGNOLO apud CASTRO-GÓMEZ Y 

GROSFOGUEL, 2007, p. 27) 93 

  

É oportuno que se enfatize o empenho por uma guinada no pensamento moderno 

proposta pelo “giro decolonial”94. Essa perspectiva aponta para a abertura e liberdade de 

pensamento, quer sejam econômicas, políticas ou teóricas. Observa-se aí uma proposta de 

limpeza do ser e do saber, hoje comandados pelo poder hegemônico, criando assim, um 

desprendimento da retórica e da modernidade com seu imaginário ainda imperial. O 

pensamento descolonial tem como razão de ser e objetivo a descolonialização do poder, 

revendo os conceitos estabelecidos e procurando (re) pensar a sociedade fora do lugar 

estabelecido pelo homem, branco e europeu.  

Corrobora com essa discussão, a afirmação de John C. Hawley, em sua Encyclopydia 

of Postcolonial Studies (2001), ao apontar que Anzaldúa foi “uma ativista política, pois sua 

escrita se constituía em um movimento de encorajamento e transformação social”. Ainda 

segundo Hawley, ao editar antologias, Anzaldúa contribuiu para uma “consciencia social, 

construiu comunhão e proporcionou um espaço de diálogo crucial para seu tempo”. Segundo 

o autor:  

Anzaldúa provokes “others” to “decolonize” themselves. She deconstructs 

categories of fixed identities to encourage bridges across difference. She 

defines creative acts as forms of political activism and identifies the 

advantages of taking part in the culture by helping to build it, making space 

for the self and for others in an ongoing process.95 (HAWLEY, 2001, p. 28) 

 

                                                           
92 Será utilizado neste trabalho o termo descolonização para se referir a tradução de decolonialidad em espanhol.  
93 Tradução livre: A descolonialidade, então, é a energia que não se deixa ser operada pela lógica da 

colonialidade, nem cre em contos de fadas da retórica da modernidade. Se a descolonialidade tem uma vasta 

gama de manifestações [...], o pensamento descolonial, então, é o pensamento que emerge e se abre [...], 

escondido pela racionalidade moderna, montado e travado nas categorias de grego e do latin e as seis línguas 

imperiais européias modernas. 
94 Conceito utilizado por Castro-Goméz e Grosfoguel para materializar a necessidade de mudança de pensamento 

dos seres que ocupam as colônias, trazendo um pensamento crítico ao sistema estabelecido. 
95 Tradução livre: Anzaldúa provoca "outros" para "descolonizar" a si mesmos. Ela desconstrói categorias de 

identidades fixas para encorajar pontes através da diferença. Ela define os atos criativos como formas de 

ativismo político e identifica as vantagens de participar da cultura, ajudando a construí-la, fazendo o espaço para 

si e para os outros em um processo contínuo. 



74 

Considerando a afirmação de Hawley (2001) de que Anzaldúa provoca as pessoas a se 

descolonizarem, o autor mantém diálogo direto com esta pesquisa, quando trata da 

necessidade de discutir sobre os seres subalternos sob uma nova perspectiva. Uma perspectiva 

que possibilite o diálogo e uma representação que parta, inicialmente, pelo ouvir a história do 

outro, assim como Anzaldúa pôde contar a sua história. Ao se referir “others”, como outros, 

Hawley abre espaço para se pensar naqueles que não estão representados pelo status quo, para 

àqueles que estão nas margens e nas sombras, impelindo-os a se desconstruírem para 

alcançarem seus objetivos.  

Continua Hawley (2001), mencionando que Anzaldúa desafia o discurso imperialista e 

que “[...] Her articulation of the ‘borderlands’ (psychological, sexual, geographic, spiritual, 

linguistic, and theoretical) posits a border-crossing trope useful for theories of subjectivity.” 

96 (HAWLEY, 2001, p. 28) O autor assevera, durante seu texto, que Anzaldúa ao demonstrar 

a interpenetração de tantas fronteiras, a exemplo da ética, gênero, linguística, sexual e 

religiosa, expõe as forças políticas que constroem as fronteiras para dividir e conquistar 

àqueles menos empoderados.  

Para Hawley (2001), o fato é que as fronteiras estão em estado de constante transição, 

o que, por sua vez, dá ímpeto aos movimentos de mudança social e identifica o processo 

contínuo de subjetividades múltiplas em um indivíduo. Nesse sentido, o texto de Anzaldúa 

contesta a noção filosófica ocidental de estabilidade, de sujeito unificado, e do discurso e voz 

autoritários assumidos pelo homem branco, que sempre separa os “outros” nas relações de 

poder. 

Os “outros”, mencionados por Hawley, podem ser encontrados em todos os lugares, 

contudo, não são vistos ou ouvidos. Para Anzaldúa esses seres subalternos são os 

“transgresors”, “alien”, “strangers”, “inhuman”, “subhuman”. Trata-se de seres que desafiam 

o mundo por tentarem viver nele, e questionam toda a noção de estabilidade do mundo 

ocidental, que por sua vez, não permite que esses seres ocupem seus espaços, resistindo a 

todos os rótulos a eles atribuídos pela sociedade dominante. Desta forma, concorda-se com 

Hawley ao posicionar a ideologia de Anzaldúa como incapaz de negar qualquer parte de sua 

identidade, das culturas que a compõem, pois tal ação representa um modelo que começa a ser 

referenciado na academia e consegue refletir sobre as realidades do mundo pós-moderno.  

                                                           
96 Tradução livre: desafia os discursos normativos e imperialistas. Sua articulação das "fronteiras" (psicológica, 

sexual, geográfica, espiritual, lingüística e teórica) postula um tropo de fronteira útil para as teorias da 

subjetividade. 
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Na esteira de Hawley (2001), depreende-se que o texto de Anzaldúa constitui-se em 

um convite ao reconhecimento e apreciação do “outro”, do diferente. Configura-se na 

possibilidade de se refletir sobre o mundo a partir de experiências pessoais, e daquilo que é 

acreditado, pois, a autora encoraja seu leitor a pensar sobre um projeto emancipatório. Tal 

projeto, já identificado nos estudos pós-coloniais, encoraja os leitores a se questionar sobre 

quem tem o poder ou quem tem voz. Tal ato materializa o cerne do projeto intelectual de 

Anzaldúa: o de resistência cultural. Destaca-se essa constatação, pois ela é crucial para nossa 

pesquisa, haja vista que ao depreendermos que a obra Borderlands/ La Fronteira se configura 

na auto-história de Gloria Anzaldúa, expõe-se aí a relação de uma vida voltada ao “outro”, 

que revela a pluraridade de subjetividades em cada sujeito e alimenta o leitor que se vê dentro 

da obra, pois há de se reconhecer o movimento contínuo do poder hegemônico em conduzir o 

modo de agir e pensar das pessoas. Para tanto, Hawley (2001) assevera que “[...] Postcolonial 

people must live within this tension between the clockwise of the colonizing cultures and the 

counterclockwise of the colonized cultures.” (HAWLEY, 2001, p. 29) 

Ainda cotejando o texto instigante de Hawley (2001), o pesquisador afirma que: 

 

Seeing identity as an ongoing process, Anzaldúa embodies a postcolonial 

strategic resistance to cultural oppression at the interstices of difference 

embodied by ethinic minorities, women, lesbians, the poor, and the 

“othered” groups. Anzaldúa reveals the inextricability of self and actively 

producing self in a social context; she claims that by changing ourselves, we 

change the world.97 (HAWLEY, 2001, p. 28) 

 

Observa-se, nas palavras de Hawley, que Anzaldúa consegue realizar um movimento 

simultâneo entre o “eu”, em seu grau mais íntimo, e sua respectiva expansão para o mundo, 

portanto, Anzaldúa, em sua obra, consegue ao mesmo tempo discutir a (re) construção da 

sociedade à (re)criação do “eu”, conectanto o eu e a sociedade, a exemplo do “I” e o “we” 

presentes em grande parte da obra. ´ 

É oportuno lembrar que Anzaldúa também realiza esse movimento de conexão entre as 

culturas, quando utiliza do “Spanglish”. Tal ação, em sua escrita, oportuniza o acesso a 

diversos grupos, rompendo, assim, o discurso teórico acadêmico por meio da troca de códigos 

que amplia seu público de leitores e projeta ainda mais sua resistência poderosa contra os 

padrões estabelecidos.  

                                                           
97 Tradução livre: Vendo a identidade como um processo contínuo, Anzaldúa encarna uma resistência estratégica 

pós-colonial à opressão cultural nos interstícios da diferença incorporada pelas minorias étnicas, as mulheres, as 

lésbicas, os pobres e os grupos "alheios". Anzaldúa revela a inextricabilidade do “eu” e a produção ativa do “eu” 

em um contexto social; Ela assevera que mudando a nós mesmos, mudamos o mundo. 



76 

Nesse sentido, o movimento de descolonização ganha força, pois possibilita romper os 

limites das fronteiras estabelecidas que, por sua vez, estão em constante transição e tensão 

cultural. Esses fatos podem ser lidos na obra de Anzaldúa como movimentos de 

transformação social, a exemplo de capítulos como “How to tame a wild tongue” e “The New 

mestiza consciouness”, nos quais se expõe as diferentes fronteiras que se fazem presentes no 

dia-a-dia da comunidade que vive na fronteira.  

Cabe aqui abrir espaço para refletir como Anzaldúa representa essa metáfora de 

descolonização na fronteira, uma vez que a autora chicana expõe a ferida colonial que tanto 

humilha e separa os povos. Segundo Anzaldúa: “The U.S.-Mexican border es una herida 

aberta where the Third World grates against the first and bleeds. And before a scab forms it 

hemorrhages again, the lifeblood of two worlds merging to form a third country-a border 

culture.” (ANZALDÚA, 2012, p. 25)98 Diante disso, o texto de Anzaldúa apresenta a 

realidade que permeia a vida fronteiriça de forma contundente. A criação dessa cultura de 

fronteira representa a luta dos seres subalternos em terem sua identidade e respeito, 

constantemente excluída pelo poder cultural dos Estados Unidos. Ao grafar com letras 

maiúsculas “Third World” Anzaldúa marca seu lugar enquanto ser que se encontra fora do 

poder hegemônico. Esse mesmo terceiro mundo é relacionado com a cultura de fronteira, 

criada a partir da mistura/hibridização dos dois países México e Estados Unidos. 

Assim, a cultura do povo mestiço, descrito na obra de Anzaldúa, deixa de ocupar o 

lugar subalterno para se fazer presente na história dos dois países. A obra representa o direito 

ao grito de um povo que deseja se descolonizar e ser reconhecido, podendo assim, transitar 

com o sentimento de estar em seu lugar de direito, não como um forasteiro ou nas palavras de 

Anzaldúa, um “alien element.” Trata-se de olhar para o real sentido da problemática que 

circunda a fronteira: a alteridade. Reconhecer no “outro” mesmo que diferente, um ser que 

possui a mesma nacionalidade, mas, com identidades diferentes. Para Anzaldúa, “[...] we 

Chicanos no longer feel that we need to beg entrance, that we need always to make the first 

overture-to translate to Anglos, Mexicans and Latinos, apology blurting out of our mouths 

with every step. Today we ask to be met halfway.” (ANZALDÚA, 2012, p. 19) 99 

Não obstante, pode-se perceber, nessa passagem, o quanto o discurso de Anzaldúa 

propõe um posicionamento de respeito entre os povos e suas culturas. Trata-se de ocupar um 

lugar que não se encontra voltado para um partido de direita ou esquerda, mas sim uma visão 

                                                           
98 Tradução livre: A fronteira EUA-México é uma hferida aberta onde o Terceiro Mundo roça contra o primeiro 

e sangra. E antes de uma sarna formar hemorragias novamente, a força vital de dois mundos se fundindo para 

formar um terceiro país - uma cultura de fronteira. 
99 Esta citação encontra-se no prefácio da 1ª edição. 
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diferente, a exemplo do que é postulado pelo estudo descolonial. Há nesse pensamento uma 

abertura para o outro, para a diferença, ou seja, “la apertura y la liberdad de un pensamiento-

outro.” (MIGNOLO apud CASTRO-GÓMEZ Y GROSFOGUEL, 2007, p. 31) 

Dessa maneira, a relação entre a intelectual e a nepantlera Gloria Anzaldúa ganha 

força quando seus textos são aproximados de suas ações enquanto docente e ativista. Em 

pesquisa aos arquivos da Universidade do Texas, pôde-se ver e ouvir as palestras e aulas de 

Anzaldúa. Nesse momento, a intelectual engajada toma forma e consegue, em seu discurso, 

descolonizar muitos conceitos, ora tomados como verdade em nossa sociedade 

contemporânea. Cita-se, como exemplo, os arquivos disponibilizados na BOX 112, FOLDER 

18, intitulada Speeches - “Multicultural Talk” 1992, na qual, em uma palestra para estudantes 

universitários Anzaldúa discute o tema da identidade e o respeito entre os jovens e mais 

velhos. 

Corroboram com esse pensamento as inferências da Prof. Drª Norma Cantú, em 

entrevista100 realizada no dia 14 de novembro de 2016, na Universidade Trinity, em San 

Antonio, Estados Unidos. Segundo Cantú (2016), Anzaldúa era uma “facilitadora”101, seu 

trabalho realizado na fronteira fez dela conhecedora de todo o contexto existente, conseguindo 

alcançar a todos com sua linguagem de fronteira e navegar pelos diferentes mundos dos 

oprimidos. Cantú destaca o fato de Anzaldúa ter vivido na fronteira como peça fundamental 

nesse processo de produção. Observa também a importância da escrita em Spanglish, ou seja, 

“esta forma híbrida de falar dos chicanos”. 

Para Cantú (2016), outra importante contribuição foi a forma com que Anzaldúa 

conseguia conectar os espaços geopolíticos da fronteira a outros limites, categorias e até a 

uma visão mundial, global e internacional da forma como nos vemos na Terra. Essa forma de 

ver e perceber o mundo, segundo Cantú, só foi possível, para Anzaldúa, em virtude de sua 

espiritualidade. 

Segundo a pesquisadora, após mencionar a dificuldade de viver na fronteira dentro de 

um contexto de discriminação, a exemplo do preconceito contra os homossexuais, afirma que 

“[...] we had a very hard history in Texas, the repression, the racism, still here, I think it made 

us stronger, and I know we can survive.” (CANTÚ, 2016)102Esse sentimento de luta contra a 

                                                           
100 A entrevista em sua totalidade encontra-se no CD que compõe os anexos deste trabalho. 
101 Referência ao termo nepantlera. 
102 Tradução livre: [...] nós tivemos uma história muito difícil no Texas, a repressão, o racismo, ainda estão aqui, 

eu creio que isso nos fez mais fortes, e eu sei que nos podemos sobreviver. Sobre esta temática, cita-se o 

instigante texto do Prof. Dr. Jones Dari Goettert, intitulado FRONTEIRA: uma protagonista geográfica no 

discurso de posse de Donald Trump. Segundo o pesquisador brasileiro, “Donald Trump, a partir de ontem o 

novo presidente dos EUA, em seu discurso de posse insistiu na reprodução de um “regime de verdade”: a 
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repressão e racismo na fronteira também são perceptíveis nos textos poéticos da Prof. Cantú, a 

exemplo do livro Canícula (1995). 

Observa-se que neste momento da entrevista, a pesquisadora também faz menção ao 

processo eleitoral que havia sido realizado nos Estados Unidos naquele momento. Cantú fez 

referência ao seu apoio à candidata Hilary Clinton e que estava assustada com o que poderia 

acontecer no futuro, embora houvesse menciodado a força adquirida durante a história do 

estado do Texas, após tantas dificuldades. Acerca desse tema, adiciona-se, por parte deste 

pesquisador, que a vitória do Presidente Donald Trump se materializa em um movimento de 

retomada do poder estadunidense pelos homens, brancos, ricos e xenófobos. Ao presenciar os 

                                                                                                                                                                                     
“América” (o país, a nação) se faz como o centro, enquanto o mundo inteiro, se faz/é feito como o 

“resto”. “Entrelugares”, a fronteira é alçada como protagonista, pois o dentro depende de seu amansamento 

(controle, vigilância...), enquanto o fora, da vitória do centro. Ultra-protecionista – em um mundo onde a 

“globalização” parece se desmanchar no ar –, o discurso “trumpiano” é evocação, em correspondência, ultra-

nacionalista. A “América” é chamada a si 17 vezes, intercalada a termos que a sustentam como conjunto, 

identidade, território, sociedade, mitos de origem e de destino (“nosso país”, “povo americano”, “cidadãos de 

nosso país”, “famílias americanas”, “uma nação”, “espírito nacional”, “nosso território”, “patriotas”, “orgulho 

nacional”, “esforço nacional”, “destino glorioso”...). A “essência” da América, busca deixar claro Trump, foi 

solapada por “políticos” e entreguistas. Tudo entregue, roubado e delapidado pelas mãos de poucos ricos 

(Trump?), deixando na pobreza e abandono a maioria do “povo americano”. É preciso, então, trazer tudo de 

volta: “Traremos nossos empregos de volta. Traremos nossas fronteiras de volta. Traremos nossa riqueza de 

volta. E traremos nossos sonhos de volta”. Se tudo está fora, é porque está em outro lugar. Trump, 

“circunspecto” sobre si mesmo, sobre seu lugar, reafirma o “resto” do mundo como o seu “outro geográfico”. 

Em uma inversão completa do processo histórico recente (hegemonia norte-americana a partir de meados do 

século XX), impele “todos os americanos” a lutar por aquilo que o mundo tirou de “nós”, trazendo de volta 

empregos, riqueza, sonhos... e fronteiras. No meio, entre o dentro e o fora, por isso, a fronteira é afirmada como 

protagonista. De nada adianta o “nós”, se o “outro” permanece à vontade para entrar e fazer sair o que é “nosso”. 

Portanto, o sentido trumpiano é duplo: fazer “voltar” o que era/é “nosso”... e fazer sair o “outro”. A “proteção” 

para dentro, segundo Trump, longe está de se constituir apenas como interesse estritamente americano: 

reconstruídos internamente, os EUA reconstroem o mundo inteiro. O “destino glorioso” é “solidário” com o 

“outro” (um “outro outro”, isto é, a transformação interna deve transbordar mundialmente, fazendo o “fora” a 

imagem e semelhança do dentro). A “solidariedade” em um “movimento histórico que o mundo nunca viu 

antes”: primeiro, fazer rebrilhar o “nosso modo de vida”, para que ele, em seguida, “brilhe como exemplo” ao 

“resto” do mundo. Um projeto civilizacional, portanto: “unir o mundo civilizado”, como acentua Trump, um 

“nós” que se faz – como é do princípio da razão dicotômica – no contraponto a um “outro”. Em Trump, este 

“outro” é, mais especificamente, o “terrorismo islâmico radical, que vamos erradicar completamente da face da 

Terra”. A fronteira (ou “as fronteiras”), alçada a ente, a ser, vira, assim, obsessão trumpiana. A fronteira 

transformada aparece como condição para a transformação do “dentro”. Porque, correlatamente, não há nada “de 

fora” que seja consonante aos princípios e ações do centro. E o recado de Trump é profundo: “Traremos nossas 

fronteiras de volta”! A acentuação da repulsa a imigrantes (pobres), do racismo imperialista e da disparidade 

entre concentração de riqueza/acentuação da pobreza longe estará, contudo, de ser uma dimensão entre o 

“dentro” (EUA) e o “fora” (“resto” do mundo). O acirramento de fronteiras internas (materiais e simbólicas) nos 

EUA sempre será a tendência enquanto um presidente incita “seu povo” (ele mesmo, o povo, não esqueçamos, 

como classes sociais) a um “regime de verdade” que, implícita e até explicitamente, reafirma o próprio “eu 

geográfico” trumpiano: homem, branco, macho-misógino, racista e nacionalista-xenófobo. Em seu discurso 

“geográfico” (para um homem do Estado que entende seu sentido geopolítico mais preciso, o de uma “geografia 

que serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra”), Trump não titubeia: destrói em definitivo o mito do “fim das 

fronteiras”, como corolário da implosão de outro, do mito do “fim da história”. 

Geógrafos e geógrafos do mundo, a geografia não acabou! É o que “reensina” Trump.” (JONES, 2017) 

Disponível em: 
https://www.facebook.com/jonesdari.goettert/posts/1423011324384587?comment_id=1423195901032796&noti

f_t=like&notif_id=1485089380872395. Acesso em 21 jan. 2017. 
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dias que antecederam a eleição e, por conseguinte, o resultado final, observou-se, durante a 

visita realizada, uma grande comoção social, até configurada em manifestações que 

questionavam os critérios do sistema eleitoral estadunidense, haja vista que a vitória de 

Trump não se deu pela maioria popular. Sobre o discurso e posicionamento do atual 

presidente Donald Trump, percebe-se, ali, que o estadunidense tradicional se sente 

representado, pois se trata de um discurso de retomada do poder das mãos dos ‘outros’, quer 

sejam, mexicanos, negros ou homossexuais. Trata-se de colocar novamente os Estados 

Unidos nas mãos daqueles que tradicionalmente representam o poder hegemônico ― homens, 

brancos, heterossexuais, e xenófobos. 

Continuando com a entrevista, o Prof. Cantú (2016) corrobora com a pesquisa ao 

afirmar que a habilidade de ser uma mestiza, ou seja, conseguir navegar entre diferentes 

mundos, permitiu a Anzaldúa ser uma ativista (intelectual engajada), não apenas para os 

chicanos e chicanas, mas para todos aqueles oprimidos, independentemente do nível ou país. 

Segundo a pesquisadora, “esta é uma razão de Anzaldúa ser popular, pois ela fala para muitos 

grupos”. 

Observa-se, por essa perspectiva que o fato de Anzaldúa ter o respaldo de sua herança 

cultural e social da fronteira e se posicionar como uma mestiza, identifica-a não como uma 

intelectual marginal, amadora, mas, sim, uma autora dotada de uma linguagem que fala a 

verdade ao poder. Verdade essa reconhecida por tantos grupos até hoje e que tem conquistado 

espaço dentro da academia. Cantú (2016) aponta que tal reconhecimento sobre a obra de 

Anzaldúa se dá pelo fato de a autora ter sido da fronteira, “she was from the border”, e por 

escrever em spanglish, reconhecida pela comunidade da fronteira, dentro desse contexto 

híbrido. 

Ao ser questionada sobre qual seria a característica mais marcante de Anzaldúa, Cantú 

(2016) responde que seriam várias, mas destaca o fato de Anzaldúa ser uma mestiça, ser uma 

contribuinte, trazendo as diferentes visões sobre a fronteira para o debate. Destacou, também, 

a maneira com que Anzaldúa conectou a temática basilar da fronteira para o espaço 

geopolítico, como algo maior, “boundaries”, e não categorias, expondo de maneira global o 

que se vive naquele entre-lugar.  

Segundo Cantú (2016), “we are a hybrid group”, afirmando a mestiçagem de seu 

povo, que carrega a presença da memória genética de ambos europeus e indígenas. Essa 

mestiçagem é “parte do que somos” e, por isso, Anzaldúa, como “queer”, “tejana”, 

“nepantlera”, consegue enfrentar o racismo e navegar por outros mundos e representar todas 

as pessoas oprimidas. 
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Contribui para a reflexão da composição da hibridez cultural do texto anzalduano as 

considerações de Hawley. Para o pesquisador: 

 

Anzaldúa delineates the mutual complicity that negates simple binary splits 

of White and colored, straight and queer, Christian and Jew, self and other, 

oppressor and oppressed, since the “insider”/ “outsider” positions are 

frequently interchangeable. Speaking of a “geography of hybridity”, 

Anzaldúa echoes and informs many postcolonial theorists and critics. She 

predicts a world, inside and outside the academy, where a “hybrid 

counsciousness” may be forged.103 (HAWLEY, 2001, p. 30)  

 

Hawley permte entender que o texto de Anzaldúa não se restringe às categorizações 

estabelecidas na contemporaneidade, acentuando a necessidade de abertura das barrerias 

impostas como forma de se (re) pensar o mundo. Trata-se de uma proposta de respeito às 

diferenças e espaço para uma consciência híbrida.  

Nesse sentido, Keating (2009) afirma que se sente golpeada pela forma profunda com 

que as palavras de Anzaldúa ressoam com tipos de pessoas tão diferentes- não com todos, 

evidentemente, mas com uma gama surpreendentemente vasta. A pesquisadora observa que os 

textos de Anzaldúa também incluem muitas pessoas que não se identificam pessoalmente 

como Chicana, Latina, feminista, lésbica, e/ou gay, eles/elas são tocados pela intimidade e 

introspecção de Anzaldúa, pois eles/elas sentem como se Anzaldúa falasse diretamente para 

eles, como se ela estivesse descrevendo seus próprios segredos e pensamentos mais 

profundos. Keating aponta também que os leitores de Anzaldúa sentem um senso de 

familiaridade mais intenso do que em outros autores. 

Keating (2009) atribui a Anzaldúa a habilidade de gerar tamanha intimidade com os 

leitores por sua disposição de se arriscar pessoalmente, expor suas verdades, colocar-se “on 

the line”, na linha de frente, empenhando-se para alcançar um grau de “nakedness”104, de 

liberdade de escrita, destituída das máscaras sociais e converções. Conclui Keating, afirmando 

que: “By plunning so deeply into the depths of her own experiences, no matter how painful 

those experiences might be, and by exposing herself-raw and bleeding-she externalizes her 

inner struggles and opens possible connections with her readers.”105 (KEATING, 2009, p. 1) 

                                                           
103 Tradução livre: Anzaldúa delineia a cumplicidade mútua que nega simples divisões binárias de brancos e 

coloridos, retos e estranhos, cristãos e judeus, auto e outros, opressores e oprimidos, uma vez que as posições de 

"insider" / "outsider" são frequentemente intercambiáveis. Falando de uma "geografia da hibridização", 

Anzaldúa ecoa e informa muitos teóricos e críticos pós-coloniais. Ela prevê um mundo, dentro e fora da 

academia, onde um "counsciousness híbrido" pode ser forjado. 
104 Tradução livre: liberdade. 
105 Tradução livre: Ao penetrar tão profundamente nas profundezas de suas próprias experiências, não importa 

quão dolorosas aquelas experiências possam ser, e por se expor ―cruas e sangrando―ela externaliza suas lutas 

internas e abre possíveis conexões com seus leitores. 
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Retomando a entrevista com a Profª. Drª. Cantú, a pesquisadora afirmou que, ao ler o 

livro pela primeira vez, reconheceu de que se tratava de algo real, pois naquele momento, 

estava fazendo parte de uma organização para auxiliar refugiados presos na fronteira, “It was 

really a hard time to be on the border [...] it was what they were living”. Cantú reconhece que 

o trabalho de Anzaldúa, ao se afastar para conseguir pensar sobre a fronteira foi essencial, 

pois para ela, estar imerso a todas aquelas necessidades seria impossível pensar em outra 

coisa, “há muito o que se fazer”[...] “Seria impossível para mim escrever”. 

Nesse sentido, ao relembrar o papel de Anzaldúa como uma intelectual orgânica que 

conseguiu tocar seus leitores, Cantú aponta que o engajamento da autora chicana pode ser 

exemplificado pela forma com que ela conduziu sua vida e projeto intelectual, priorizando 

àqueles que, como ela, estiveram à margem da sociedade. Ao citar Gramsci e, por extensão, 

sua perspectiva de intelectual que discute a diferença entre o intelectual que fala para o povo 

daquele que fala com o povo―intelecutal orgânico, Cantú menciona quanto Anzaldúa é 

acessível aos seus leitores. “Ela foi uma de nós.”  

Entende-se que, ao realizar workshops, palestras e aulas fora do ambiente 

acadêmico106, Anzaldúa conseguiu unir a teoria que desenvolvia na universidade com a 

prática que a motivava a viver como uma nepantlera. Temas, como, escrita criativa, produção 

de jornais e poesias, empoderaram conhecimento a mulheres, que, a partir dessas aulas, 

também poderiam ter o seu direito à voz materializado. Contudo, Cantú observa que tais 

ações não obtiveram reconhecimento da academia; na mesma medida, citou como exemplo, 

que atualmente o livro de Anzaldúa é lido em universidades que nunca a contratariam, devido 

à sua forma de ensinar e atuar como uma ativista. 

Dentro desse contexto, perguntou-se o que poderia ser explorado na produção de 

Anzaldúa, ou melhor dizendo, o que ainda estava escapando aos olhos dos leitores e 

pesquisadores. Cantú observou que há espaço para estudos, em uma nova dimensão, que 

possam dialogar sobre a relação entre o espiritual e o físico, sobre o ativismo espiritual107 que 

permeia toda a produção da autora. Diante disso, Cantú aponta que uma revolução espiritual 

já se deu início ao final do século XX e início do século XXI, na qual, segundo ela, citanto 

Anzaldúa “nothing happens in the real world unless it first happens in our imagination. [...] 

First you imagine it and than it becomes real.” Embora Cantú observe que muitos leitores não 

                                                           
106 As palestras e aulas eram normalmente realizadas em centros comunitários ou espaços sociais. 
107 Ao tratar sobre ativismo espiritual, Cantú faz referência aos textos e produções de Anzaldúa que exaltavam o 

mundo espiritual indígena e sua relação com a natureza, componentes da cultura e identidade escritora chicana. 
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estejam prontos para entender tal perspectiva na obra anzalduana, haja vista a existência de 

grupos conservadores, difíceis de alcançar a dimensão profunda desses textos.  

Observou-se, assim, que a entrevista fez com que a pesquisa alcançasse uma dimensão 

ainda maior sobre o ato de escrita de Anzaldúa, vista, nesse momento, como materialização de 

seu ativismo cultural e intelectual, mas que pode ultrapassar as categorias estabelecidas e 

transcender como filosofia de vida. Borderlands/ La Frontera constitui-se, assim, em um 

legado da história daqueles que estiveram/estão engajados na fronteira e que puderam 

perceber o quanto o livro expressa a difícil realidade do entre-lugar fronteiriço. 

Acerca desse engajamento intelectual, é oportuno rememorar o trabalho de Malvezzi 

(2010), quando essa estudiosa afirma que várias dessas atividades, a exemplo do despertar do 

pensamento crítico das mulheres chicanas, desenvolvido por Anzaldúa, também introduziram 

mudanças diretas na implantação de sociabilidades entre Estados Unidos e México, pois 

produziram encontros que possibilitaram medidas para estreitar as relações da política cultural 

entre os dois países, apresentando uma posição revolucionária capaz de modernizar a 

literatura chicana, embora ainda haja muito o que se fazer, principalmente no contexto atual.  

Para Malvezzi (2010), ao resgatar as histórias de sua vida e de sua tradição, Anzaldúa, 

além de toda sua produção, adentrou ao cânone literário para se estabelecer e se firmar como 

escritora, deixando, assim, a condição marginal a que estava submetida, e, de maneira visível, 

marcou a apropriação de seu espaço. Para a pesquisadora brasileira, Anzaldúa e Gómez-Peña 

se apoiam em suas narrativas e no contato com novas condições de cidadania, superando as 

políticas de desigualdades, por meio de projetos de conciliação e políticas culturais de 

reconhecimento, ou seja, empoderando conhecimento aos chicanos e valorizando sua herança 

cultural. 

Malvezzi (2010) sinaliza que as produções de Anzaldúa desenvolvem desafios que 

fazem com que os leitores possam acreditar que as verdades são plurais, conduzindo ao 

reconhecimento não de um único texto, mas de tantas outras contextualizações quantas forem 

possíveis para destruir aquelas definições hegemônicas que consideravam outros 

questionamentos sobre quem fala em um texto, a voz desestruturada para apenas 

referencializar fatos do dia-a-dia. 

De todo o exposto, recorre-se mais uma vez ao texto de Malvezzi, para estabelecer a 

relação direta da produção de Anzaldúa e seu posicionamento intelectual de resistência: 
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[...] para uma ideologia de poder baseada em teorias sobre fronteiras como o 

de Gómez-Peña e Anzaldúa, o melhor é considerarmos seus discursos pós-

modernos como processos significativos de resistência. Ao assumirem a 

constante mudança entre o passado e o presente dos chicanos, esses textos 

possibilitam o questionamento sobre o destino do grupo e de sua produção 

artística. O primordial é destacar como essas escritas podem mostrar novas 

perspectivas de abordagens da cultura e da tradição dos chicanos. 

(MALVEZZI, 2010, p. 358) 

 

Diante disso, as palavras de Malvezzi sinalizam o movimento de abertura de 

pensamento promovido por Anzaldúa em seus textos, oportunizando que outros sejam 

produzidos e mais vozes sejam ouvidas. Observa-se que, ao mostrar novas perspectivas de 

abordagem da cultura e da tradição dos chicanos, Anzaldúa alcança seu direito ao grito e se 

materializa como sujeito subalterno que fala a seu povo, rediscutindo o conceito ora elaborado 

por Spivak quando estabelece que o subalterno o é, porque não pode falar.  

Percebe-se, assim, que tanto as palavras quanto as ações de Anzaldúa materializam 

uma leitura de significativa resistência ao poder hegemônico estabelecido, pois, possibilitar o 

(re) pensar das próprias fronteiras de seus leitores é dar novo significado a vida de toda uma 

comunidade, assim como pode ser lido em Borderlands/ La Frontera no capítulo II, 

Movimientos de rebeldia y las culturas que tracionan, especificamente em The Strength of My 

Rebellion. 
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1.5- A cultura chicana no espaço fronteiriço: em busca de uma identidade cultural 

 

I will no longer be made to feel ashamed of existing. I will have my voice: Indian, 

Spanish, white. I will have my serpent’s tongue-my woman’s voice, my sexual 

voice, my poet’s voice. I will overcome the tradition of silence. 

 (ANZALDÚA, 2012, p. 81) 108 

 

Como se observa no subcapítulo anterior, a busca por uma identidade que 

ultrapassasse os rótulos estabelecidos pela cultura hegemônica acompanhou toda a vida de 

Anzaldúa, desde o narrado com sua certidão de nascimento, até o momento de seu 

posicionamento enquanto chicana, lésbica e escritora. Nesse sentido, procura-se refletir, a 

seguir, sobre a identidade chicana no espaço fronteiriço. 

A fronteira física entre Texas/México, de onde fala Anzaldúa, é o início de uma 

grande luta cultural. Anzaldúa explica essa luta por meio da metáfora da fronteira como 

“actual southwest borderlands or any borderlands between two cultures”. (ANZALDÚA, 

2012, p. 19) 109 De acordo com as pesquisadoras, Foss, Foss e Griffin (2010), a grafia da 

palavra “B/borderlands” pode alterar o significado desejado por Anzaldúa. Segundo elas:  

 

[...] when she capitalizes it [Borderlands], she is using it as a ‘metaphor, not 

actuality’ to refer to a state that exists whenever cultural differences exist, 

whether those cultures involve physical differences such as race, class, or 

gender or differences that are less tangible―psychological, social, or 

cultural. (FOSS, FOSS, GRIFFIN apud BOWEN, 2010, p. 6-7) 110  

 

Trata-se de uma informação relevante, pois o conceito de B/borderlands tem sido 

discutido em todo o mundo, ampliando-se para novos significados e em contextos diferentes 

ao iniciado por Anzaldúa. 

Com isso, reiteram-se as palavras de Anzaldúa para definir o recorte desta pesquisa e a 

representação da metáfora B/borderlands: 

 

 

 

 

                                                           
108 Tradução livre: Eu não sentirei mais vergonha de existir. Eu terei a minha voz: Indígena, Espanhola, branca. 

Eu terei a minha língua de serpente-minha voz feminina, minha voz sexual, minha voz de poetiza. Eu superarei a 

tradição do silêncio.  
109.Tradução livre: [...] as fronteiras atuais no sudeste ou quaisquer outras fronteiras entre duas culturas. 
110 Tradução livre: [...] quando ela utiliza letra maiúscula, ela está usando o termo como uma metáfora, não 

realidade para se referir a um estado que existe sempre que existir diferenças culturais, se aquelas culturas 

envolvem diferenças físicas como raça, classe, ou gênero ou diferenças que são menos tangíveis-psicológica, 

social ou cultural 
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The actual physical borderland that I’m dealing with in this book is the 

Texas-U.S. Southwest/Mexican border. The psychological borderlands, the 

sexual borderlands and the spiritual borderlands are not particular to the 

Southwest. In fact, the Borderlands are physically present wherever two or 

more cultures edge each other, where people of different races occupy the 

same territory, where under, lower, middle and upper classes touch, where 

the space between two individuals shrinks with intimacy. (ANZALDÚA, 

2012, p. 19) 111 

 

Segundo Sonia Torres (2005), em seu artigo intitulado “La consciência de la mestiza/ 

Towards a New Consciousness – uma conversação interamericana com Gloria Anzaldúa”, a 

autora navega pela amplitude de conceitos que o texto de Anzaldúa apresenta, e afirma: 

 

Anzaldúa apresenta uma imagem de encruzilhada universal-catolicismo/ 

curandeirismo; espanhol/ mexicano/ estadunidense; inglês norte-americano/ 

espanhol castelhano; dialeto norteño (norte do México) /Tex-Mex/ nahuatl-, 

deslocando, dessa forma, “cultura” como objeto fixo, para um espaço-entre, 

onde as línguas, raças e sexualidades colidem, se misturam, se transformam 

e resignificam. (TORRES, 2005, p. 732) 

 

Para Norma Cantú e Aída Hurtado, escritoras do prefácio da quarta edição do livro, 

Anzaldúa estabelece a fronteira entre dois países como uma metáfora para todos os tipos de 

travessias-entre limites geopolíticos, transgressões sexuais, deslocamento social e vivência em 

múltiplos contextos culturais e linguísticos. 

É oportuno observar as palavras de Nolasco (2013), ao apontar que o projeto teórico-

−político de Anzaldúa se relaciona com a sua necessidade biográfica de desfazer o duplo 

lugar de fala subalterna que lhe foi imposto, desde a infância e como mulher, numa nação 

colonizada e em conflito cultural permanente. Segundo Anzaldúa, onde “la guerra de 

independencia is a constant” (p. 15). Percebe-se, dessa forma, que a marca do discurso 

biográfico rasura toda a sua obra, deixando exposto o objetivo de se fazer presente e ouvida 

pela sociedade, ou seja, uma nova historiografia contada a partir dos silenciados e subalternos.  

Nesse contexto, tentar definir uma identidade para o povo mestiço seria reproduzir 

todo o discurso hegemônico estabelecido e, por sua vez, rotular algo. Pensa-se, nesse sentido, 

em identidades que marcam a história e definem o discurso de Anzaldúa em Borderlands.  

Stuart Hall (1990) contribui para o debate ao afirmar que: 

                                                           
111 Tradução livre: A fronteira física real que estou lidando neste livro é a do Texas- EUA. Sudeste / fronteira 

mexicana. As fronteiras psicológicas, as fronteiras sexuais e as fronteiras espirituais não são específicas para o 

Sudoeste. Na verdade, as fronteiras estão fisicamente presentes onde duas ou mais culturas se encontram umas 

com as outras, onde pessoas de diferentes raças ocupam o mesmo território, onde, debaixo, classes inferior, 

média e alta se tocam, onde o espaço entre dois indivíduos estreita-se com intimidade. 
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There are at least two different ways of thinking about ‘cultural identity’. 

The first position defines ‘cultural identity’ in terms of one, shared culture, a 

sort of collective ‘one true self’, hiding inside the many other, more 

superficial or artificially imposed ‘selves’, which people with a shared 

history and ancestry hold in common. Within the terms of this definition, our 

cultural identities reflect the common historical experiences and shared 

cultural codes which provide us, as ‘one people’, with stable, unchanging 

and continuous frames of reference and meaning, beneath the shifting 

divisions and vicissitudes of our actual history. (HALL, 1990, p. 223) 112 

 

Ainda segundo Hall (1990), deve-se pensar a identidade como uma “produção” que 

nunca está completa, sempre em processo, e sempre constituída interiormente, não de fora, 

representação, pois esse ponto de vista problematiza a grande autoridade e autenticidade na 

qual o termo, “identidade cultural” reivindica. Para o autor, sempre se escreve e se fala de um 

lugar e tempo em particular, de uma história e uma cultura que é específica; o que dizemos é 

sempre posicionado em um contexto. Esse pensamento apresenta a dualidade de entender a 

identidade como representação ou como imposição/repetição durante o tempo. Nesse sentido, 

Hall afirma que não se pode falar por muito tempo, sem muita exatidão, sobre “uma 

experiência, uma identidade”, sem conhecer seu outro lado. Trata-se de entender o processo 

de “tornar-se” tanto quanto “ser” da identidade cultural, pois pertence tanto ao futuro quanto 

ao passado sua compreensão. Continuando com as contribuições de Hall (1990): 

 

It is not something which already exists, transcending place, time, history 

and culture. Cultural identities come from somewhere, have histories. But, 

like everything which is historical, they undergo constant transformation. Far 

from being eternally fixed in some essentialised past, they are subject to the 

continuous ‘play’ of history, culture and power. (HALL, 1990, p. 225) 113 

 

 

Soma-se à proposta desta pesquisa, a conclusão de Hall (1990), ao asseverar que por 

meio desse posicionamento é que se pode entender propriamente a característica traumática 

da experiência colonial. Segundo o autor, as maneiras com que as pessoas negras e suas 

experiências foram posicionadas e subjetivadas nos regimes dominantes da representação 

                                                           
112 Tradução livre: Há pelo menos duas maneiras diferentes de pensar sobre a "identidade cultural". A primeira 

posição define "identidade cultural" em termos de uma, cultura compartilhada, uma espécie de 'um verdadeiro eu 

"coletivo, escondendo-se dentro dos outros, mais superficiais ou artificialmente impostos em outros ‘eus’, que as 

pessoas com uma história compartilhada e ascendência tem em comum. Nos termos desta definição, as nossas 

identidades culturais refletem as experiências históricas comuns e códigos culturais compartilhados que nos 

fornecem, como "um povo", com estruturas estáveis, imutáveis e contínuas de referência e significado, sob as 

divisões movediças e vicissitudes da nossa real história. 
113 Tradução livre: Não é algo que já existe, transcende espaço, tempo, história e cultura. Identidades culturais 

vêm de algum lugar, têm histórias. Mas, como tudo o que é histórico, eles passam por constante transformação. 

Longe de ser eternamente fixo em algum passado essencialista, eles estão sujeitos a ‘ação’' contínua da história, 

cultura e poder. 
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foram o efeito do exercício crítico do poder cultural e normatização vigentes daquela época. 

Hall enfatiza seu posicionamento retomando o conceito de Foucault, apontando que todo 

regime de representação é um regime de poder formado, ou seja, pelo par fatal formado pelo 

poder/conhecimento. 

Nessa perspectiva, as autoras Hanna e Brito (2014) referem, inicialmente, que a 

identidade pode ser entendida como um conjunto de significados definidores de um indivíduo 

como cumpridor de um papel específico na sociedade, como membro de determinado grupo, 

com características peculiares que o identificam como uma pessoa única. Essa noção implica, 

igualmente, “numa pluralidade de identidades que o indivíduo carrega, derivada dos muitos 

papéis exercidos em diferentes grupos, com múltiplas características”. (HANNA & BRITO, 

2014, p.105). Concluem afirmando que os significados dessas identidades serão sempre 

compartilhados com os membros de uma coletividade. Não é algo que já existe, transcende 

lugar, tempo, história e cultura. As identidades culturais procedem de algum lugar, elas têm 

histórias. Como tudo que é histórico, no entanto, experimenta constantes transformações. 

Longe de permanecerem eternamente imutáveis em algum passado, são submetidas ao 

contínuo ‘jogo’ da história, cultura e poder. Longe de estarem fundamentadas numa mera 

‘recuperação’ do passado, que está esperando para ser encontrado e, quando encontrado, 

garantirá o senso de nós mesmos até a eternidade; identidades são os nomes que criamos às 

diferentes maneiras que nos posicionamos e somos posicionados nas narrativas do passado. 

Ainda segundo as pesquisadoras brasileiras, a identidade cultural versa, dessa forma, 

sobre aqueles aspectos de nossas identidades que surgem a partir de nosso senso de 

pertencimento a distintos grupos étnicos, raciais, linguísticos, religiosos e, acima de tudo, às 

culturas nacionais. 

Para o The SAGE Dictionary of Cultural Studies, o termo identidade é definido como 

“conceito que une povos e pessoas por compartilharem semelhança”, assevera, também, que 

se trata de um “conceito vivo e em constante mudança dada sua relação direta com a história e 

autoconhecimento.” Continua-se com a definição do dicionário: 
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Here, identity is thought to be a universal and timeless core, an ‘essence’ of 

the self that is expressed as representations that are recognizable by 

ourselves and by others. That is, identity is an essence signified through 

signs of taste, beliefs, attitudes and lifestyles. On the whole, cultural studies 

has adopted the idea that identities are contradictory and cross-cut or 

dislocate each other. No single identity acts as an overarching, organizing 

identity, rather, identities shift according to how subjects are addressed or 

represented. Thus we are constituted by fractured multiple identities. If one 

accepts this argument, then the apparent ‘unity’ of identity is better 

understood in terms of the articulation of different and distinct elements 

which, under other historical and cultural circumstances, could be re-

articulated in different ways. (BARKER, 2004, p. 93-94) 114 

 

Para Anzaldúa, a metáfora da identidade fronteiriça pode ser representada como uma 

ferida colonial que humilha e separa os povos. Segundo a autora chicana: “The U.S.-Mexican 

border es una herida abierta where the Third World grates against the first and bleeds. […] 

the lifeblood of two worlds merging to form a third country-a border culture.” (ANZALDÚA, 

2012, p. 25) 115 

O texto de Anzaldúa apresenta de forma impactante e clara a realidade que permeia a 

vida fronteiriça. A criação dessa cultura de fronteira representa a luta dos seres subalternos 

que buscam sua identidade e respeito, constantemente excluídos pelo poder cultural dos 

Estados Unidos. Ao grafar com letras maiúsculas “Third World”, Anzaldúa marca seu lugar 

enquanto ser que se encontra fora do poder hegemônico. Esse mesmo terceiro mundo é 

relacionado com a cultura de fronteira, criada a partir da mistura/hibridização dos dois países 

México-Estados Unidos. Contudo, faz-se necessário observar, que a conotação de hibridismo 

neste contexto, não está relacionada apenas a situação conflituosa de cunho negativo, chama-

se a atenção ao terceiro mundo citado por Anzaldúa, no movimento de separação dos seres 

que ocupam o espaço da fronteira. Entende-se o conceito de hibridização neste trabalho como 

a oportunidade de se reconhecer o que há de melhor nas trocas e assimilações existentes nas 

                                                           
114 Tradução livre: Aqui, a identidade é pensada para ser um núcleo universal e atemporal, uma "essência" do eu 

que é expresso como representações que são reconhecidas por nós mesmos e pelos outros. Ou seja, a identidade 

é uma essência significada por meio de sinais de gosto, crenças, atitudes e estilos de vida. No seu conjunto, os 

estudos culturais adotaram a ideia de que as identidades são contraditórias e atravessam culturas ou se deslocam. 

Nenhuma única identidade atua como uma abrangente, organizando identidades, por outro lado, as identidades 

por turnos, de acordo com a forma como são abordados temas ou representados. Assim, são constituídas por 

múltiplas identidades fraturadas. Se se aceita esse argumento, então a ‘unidade’ aparente de identidade é mais 

bem compreendida em termos da articulação de elementos diferentes e distintos que, em outras circunstâncias 

históricas e culturais, poderia se rearticular de maneiras diferentes. 
115 Tradução livre: A fronteira entre os Estados Unidos-México é uma ferida aberta onde o terceiro mundo roça 

contra o primeiro e sangra. [...]a força vital dos dois mundos se fundem para formar um terceiro país- uma 

cultura de margem. 



89 

comunidades, e de que forma essa alteridade pode contribuir para um mundo mais justo e 

igualitário, sem esquecer o conflito existente.  

A luta pela questão identitária narrada por Anzaldúa também pode ser observada na 

seguinte passagem: 

 

Yet the struggle of identities continues, the struggle of borders is our reality 

still. One day the inner struggle will cease and a true integration take place. 

In the meantime, tenemos que hacerla lucha. Quién está protegiendo los 

ranchos de mi gente? Quién está tratando de cerrar la fissura entre la índia 

y el blanco en nuestra sangre? El Chicano, sí, el Chicano que anda como un 

ladrón en su propia casa. (ANZALDÚA, 2012, p. 85) 116 

 

O texto de Anzaldúa é enfático ao apontar que a luta pelas identidades ainda continua. 

Observa-se que não há uma via tranquila de travessia na fronteira, na qual o Chicano sempre 

será visto como um ladrão, mesmo que em sua própria casa. 

Soma-se a esse diálogo a concepção de Gómez-Peña, ao discutir sobre as identidades 

da fronteira: 

 

A identidade mexicana (ou melhor dizendo, as muitas identidades 

mexicanas) não pode mais ser explicada sem a experiência de “o outro lado”, 

e vice-versa. Como um fenômeno sociocultural, Los Angeles simplesmente 

não pode ser entendido sem levar a Cidade do México - seu vizinho mais 

sulista – em conta. Entre ambas as cidades corre o maior eixo migratório 

sobre o planeta, e a rodovia conceitual de liberdade com o maior número de 

acidentes. (PEÑA apud MALVEZZI, 2011, p. 120) 

 

As palavras de Peña exemplificam bem o que se objetiva alcançar com este trabalho, 

trata-se de materializar essas múltiplas identidades descritas na obra de Anzaldúa, 

aproximando-a, não apenas dessa escrita social, mas de uma história que represente muitas 

outras histórias por seu caráter único e múltiplo que a auto-história pode abarcar. 

A cultura do povo mestiço, descrito na obra de Anzaldúa, deixa de ocupar o lugar 

subalterno para se fazer presente na história dos dois países. Com isso, entende-se a obra 

como o direito ao grito de uma mestiza que se deseja descolonizar e ser reconhecida. Segundo 

Anzaldúa, no prefácio da 1ª edição: “[...] we Chicanos no longer feel that we need to beg 

entrance, that we need Always to make the first overture-to translate to Anglos, Mexicans and 

                                                           
116 Tradução livre: Não obstante a luta por identidades continue, a luta de fronteiras ainda é nossa realidade. Um 

dia, a luta mais interna terminará e uma verdadeira integração acontecerá. Enquanto isso, temos de lutar. Quem 

está protegendo o rancho de minha gente? Quem está tratando de fechar a fissura entre a indígena e o branco em 

nosso sangue? O Chicano, sim, o Chicano que anda como um ladrão em sua própria casa. 
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Latinos, apology blurting out of our mouths with every step. Today we ask to be met halfway.” 

117 (ANZALDÚA, 2012, p. 19) 

Ao convidar o leitor para conhecer seu mundo, “This book is our invitation to you-

from the new mestizas”118, Anzaldúa abandona o lugar comum da academia119 e compartilha 

sua vida. A narrativa de Borderlands/La Frontera dialoga com a necessidade de abertura do 

pensamento hegemônico à figura Mestiza, na qual o repensar se torna uma ferramenta no 

processo de descolonizar o saber e o ser. Para Anzaldúa: 

 

This book, then, speak of my existence. My preoccupations with the inner 

life of the Self, and with the struggle of that Self amidst adversity and 

violation; with the confluence of primordial images; with the unique 

positionings consciousness takes at these confluent streams; and with my 

almost instinctive urge to communicate, to speak, to write about life on the 

borders, life in the shadows. (ANZALDUA, 2012, p. 18) 120 

 

A vida nas sombras, apontada por Anzaldúa, é a vida da insegurança, ódio e 

desrespeito. Sentimentos esses que caracterizam os seres subalternos que habitam a fronteira, 

pois, mesmo assim, buscam dentro do conflito diário da fronteira uma forma de serem 

ouvidos e reconhecidos. Continua, a autora, “I am participating in the creation of yet another 

culture, a new story to explain the world and our participation in it, a new value system with 

images and symbols that connect us to each other and to the planet.” (ANZALDÚA, 2012, p. 

81)121 

Diante disso, a obra em análise oportuniza um momento de reflexão diante das 

mazelas apresentadas em sua narrativa. Observa-se, nesse sentido, que o conceito de fronteira 

almejado por Anzaldúa pode ser comparado ao pensamento de Zulma Palermo, quando afirma 

que:  

 

                                                           
117 Tradução livre: Nós chicanos não sentimos mais que precisamos implorar entrada, que precisamos sempre 

fazer o primeiro contato com os americanos. Mexicanos e latinos deixam escapar um pedido de desculpa de 

nossas bocas a cada passo. Hoje pedimos para que o respeito seja recíproco. 
118 Tradução livre: Esse livro é nosso convite para você―das novas mestiças. 
119 Ao mencionar o lugar comum da academia me refiro ao mundo cercado pelas barreiras teóricas e 

institucionais que muitas vezes nos afastam da sociedade como um todo. Observa-se um abismo entre as 

universidades e a população, no qual a interação entre ambas as partes ainda é muito pequena. 
120 Tradução livre: Este livro, então, fala sobre minha existência. Minhas preocupações com a vida interior, e 

com a luta do eu em meio à adversidade e violação; com a confluência de imagens primordiais; com os 

posicionamentos originais que a consciência leva a esses fluxos confluentes; e com o meu desejo quase instintivo 

de se comunicar, de falar, de escrever sobre a vida nas fronteiras, a vida nas sombras.  
121 Tradução livre: Estou participando da criação de uma nova outra cultura, uma nova história para explicar o 

mundo e a nossa participação nisso tudo, um novo sistema de valores com imagens e símbolos que nos conectam 

uns aos outros e ao planeta. 
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La idea de frontera como separación, limite y barrera da passo a otra cuyo 

sema nuclear cobra valor de “passaje”, “relacíon entre elementos diferentes”, 

“puente”, colocando en simetría a las culturas periféricas que, de este modo, 

entran en distintas formas de contacto, ya no sólo en su forma dependiente. 

(PALERMO, 2004, p. 240) 122 

 

Essa afirmação se justifica quando se analisa a obra de Anzaldúa como um projeto 

político que a moveu durante toda a sua vida enquanto feminista, lésbica e professora. A 

concepção de fronteira como ponte/passagem reafirma o papel da autora ao utilizar tanto a 

língua inglesa quanto a espanhola em seus textos. Para alguns críticos, tratou-se de uma 

subserviência ao utilizar a língua do dominador, pelo contrário, observa-se, neste trabalho, tal 

ação como papel político engajado para que a voz dos chicanos pudesse ser ouvida. 

A materialidade desse projeto intelectual pode ser percebida pelos manuscritos da 

autora, que esboçam, desde o início, essa vontade de que Borderlands representasse seu povo. 

 

Figura nº 2 

 

Manuscrito de Gloria Anzaldúa. Borderlands, Manuscript (prose), draft-19/oct/1986. Box 32. 

Fonte: Benson Latin American Collection, University of Texas Libraries, the University of Texas at 

Austin. Gloria Evangelina Anzaldúa Papers 1942-2004. 

 

                                                           
122 Tradução livre: A ideia de fronteira como separação, limite e barreira passou a ser outra cujo sema nuclear 

cobra valor de ‘passagem’, relação entre elementos diferentes, ‘ponte’, colocando em simetria as culturas 

periféricas que, deste modo, entram em distintas formas de contato não só na sua forma dependente. 
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Como se observa na imagem, para a autora chicana, “Borderlands” está ligada a ser 

bem-sucedido (a), contudo, os colchetes apontam para um sucesso submetido a um 

treinamento cultural, o que nos permite pensar sobre o apagamento da própria identidade 

cultural para alcançar espaço na cultura do outro. Observa-se, também, o sentimento de 

rejeição social, de inadequação, dado o contexto de travessia entre a tradição estabelecida pela 

cultura patriarcal e o desejo de ultrapassar os vazios que essa cultura impõe. Nesse sentido, a 

luta pelo direito de as mulheres ocuparem lugares ora “reserved” para homens também expõe 

o quanto Borderlands traz em sua essência reflexões sobre gênero e a posição de sua autora 

ao desafiar a tradição. 

Sobre a frase “feeling social rejection”,123 retomam-se as considerações da Prof. Drª. 

Giséle Fernandes (2011), ao afirmar que escritores como Gloria Anzaldúa “revelam a angústia 

de uma identidade dividida, a luta para conseguir o respeito da sociedade americana que, 

muitas vezes, oprime e humilha os imigrantes e seus descendentes, justificando a exploração 

desses trabalhadores pelo apagamento de suas identidades.” (p. 64) 

O manuscrito escolhido metaforiza a preocupação de Anzaldúa com os imigrantes que 

estão cada vez mais presentes no cotidiano dos Estados Unidos, enfrentando o difícil processo 

de estabelecimento de sua identidade e de seu espaço naquele país. Os sentimentos expostos 

no manuscrito se materializam por toda a escrita de Borderlands, palavras como “cultural 

trainning” 124 ligadas a “being successful” 125 configuram o conflito dos imigrantes para 

ocuparem um lugar dentro da cultura dominante americana. Entende-se que, para se ter um 

lugar na hegemonia americana, os imigrantes precisam de um treinamento cultural, ou seja, 

adaptarem-se ao outro, caso contrário, não terão sucesso. O mesmo fragmento aponta a 

palavra “inadequate” 126 como sentimento vivido na fronteira. Infere-se que esse sentimento 

esteja ligado diretamente a palavras como “unfemine” 127, cuja grafia deveria ser 

“unfeminine” e “cross the gender gap” 128, pois, como apresentado anteriormente, a luta pela 

causa LGBT de Anzaldúa sempre esteve presente em seus textos. Nesse sentido, ao se 

identificar a vontade de se romper com o espaço/vazio do gênero, Anzaldúa questiona seu 

direito de “wanting a career that is traditionally reserved for men”. 129 O fato de não 

                                                           
123 Tradução livre: sentimento de rejeição social. 
124 Tradução livre: treinamento cultural. 
125 Tradução livre: ser bem sucedido. 
126 Tradução livre: inadequado. 
127 Tradução livre: não feminino. 
128 Tradução livre: atravessar o vazio/espaço do gênero. 
129 Tradução livre: querer uma carreira que geralmente é ocupada por homens. 
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“parecer” feminina não a desqualifica enquanto ser, daí a possibilidade de inferir que o 

sentimento de inadequação tenha se perpetuado por muito tempo na vida da autora. 

Esta reflexão sobre os sentimentos na fronteira remete ao poema To live in the 

Borderlands means you130. Para Fernandes (2011), o poema “é praticamente um tratado sobre 

o que significa viver na fronteira, não apenas com o significado de fronteira física, mas em 

todos os aspectos”. Continua, a pesquisadora brasileira, afirmando que: “Anzaldúa explicita a 

mistura e a indefinição racial das pessoas”. Nesse sentido, transcreveu-se o poema para 

análise: 

 

To live in the Borderlands means you 

 

are neither hispana índia negra española 

ni gabacha, eres mestiza, mulata, half-breed 

caught in the crossfire between camps 

while carrying all five races on your back 

not knowing which side to turn to, run from; 

 

To live in the Borderlands means knowing 

 that the india in you, betrayed for 500 years, 

 is no longer speaking to you, 

 that mexicanas call you rajetas, 

 that denying the Anglo inside you 

 is as bad as having denied the Indian or Black; 

 

Cuando vives en la frontera 

 people walk through you, the wind steals your voice, 

 you’re a burra, buey, scapegoat, 

forerunner of a new race, 

half and half―both woman and man, neither― 

a new gender; 

 

To live in the Borderlands means to  

 put chile in the borscht, 

 eat whole wheat tortillas, 

 speak Tex-Mex with a Brooklyn accent; 

 be stopped by la migra at the border checkpoints; 

 

Living in the Borderlands means you fight hard to 

 resist the gold elixir beckoning from the bottle, 

 the pull of the gun barrel, 

 the rope crushing the hollow of your throat; 

 

In the Borderlands 

 you are the battleground 

 where enemies are kin to each other; 

 you are at home, a stranger, 

 the border disputes have been settled 

                                                           
130 Tradução livre: Viver na fronteira significa que você 
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 the volley of shots have shattered the truce 

 you are wounded, lost in action 

 dead, fighting back; 

 

 To live in the Borderlands means 

  the mill with the razor white teeth wants to shred off 

  your olive-red skin, crush out the kernel, your heart 

  pound you pinch you roll you out 

  smelling like white bread but dead; 

 

To survive the Borderlands 

 you must live sin fronteras 

 be a crossroads. 

 

(ANZALDÚA, 2012, p. 216)131 

O poema apresentado revela o sentimento de ser/estar na fronteira. O contexto 

fronteiriço é apresentado por uma voz que fala pela perspectiva dos seres subalternos que 

lutam pela sobrevivência, em um espaço patriarcado homofóbico e dominante.  

Inicia-se a análise retomando o que Anzaldúa afirma no prefácio da primeira edição de 

Borderlands/La Frontera: “This book, then, speaks of my existence. My preoccupations with 

the inner life of the Self [...] my almost instinctive urge to communicate, to speak, to write 

about life on the borders, life in the shadows.” (ANZALDÚA, 2012, p. 19) Como se observa, 

Anzaldúa posiciona-se desde o início como uma interlocutora entre o mundo vivido na 

fronteira e o mundo fora dela, em outras palavras, dentro e fora das sombras. Ao refletir sobre 

o poema, “To live in the Borderlands means you”, percebe-se a mesma necessidade da 

escritora de apresentar os seres que vivem a fronteira. A pluralidade cultural da fronteira é 

retratada como algo ruim e que exclui seus habitantes, palavras, como, “burra”, burra, “buey”, 

boi, “scapegoat”, bode expiatório, “half and half”, meio a meio, remontam o preconceito 

                                                           
131 Tradução livre: Viver na fronteira significa que você não é nem hispana, índia, negra, espanhola, nem 

branquela, é mestiça, mulata, meio sangue, apanhada no fogo cruzado entre os campos enquanto carregava todas 

as cinco raças de sua herança sem saber de que lado se voltar, correr; Para viver na fronteira significa saber que a 

índia em você, foi traída por 500 anos, não está falando com você, que as mexicanas te chamam de traidora, que 

negar a americanidade dentro de você é tão ruim quanto negar sua origem indígena ou negra; Quando vivem na 

fronteira as pessoas andam através de você, o vento rouba a sua voz, você é um burra, boi, bode expiatório, 

precursor de uma nova raça, meio a meio, tanto a mulher e o homem, nem- um novo gênero; Para viver na 

fronteira significa colocar chile no borscht, comer tortilhas de trigo integral, falar Tex-Mex com um sotaque do 

Brooklyn; ser parado pela imigração nos postos da fronteira; Vivendo na fronteira significa que tem que lutar 

muito para resistir ao elixir de ouro acenando da garrafa, a atração do cano da arma, a corda esmagando o oco de 

sua garganta; Na fronteira você é o campo de batalha onde os inimigos são parentes entre si; você em casa é um 

estranho, as disputas da fronteira foram estabelecidas, a saraivada de tiros quebrou a trégua, você está ferido, 

perdido em ação, morto, lutando; Viver na fronteira significa que o moinho quer te rasgar com seus dentes 

brancos, sua pele verde-oliva-vermelho, esmagar o seu coração, apertar você, cheirar como pão branco, mas 

morto; Para sobreviver na fronteira você deve viver sem fronteiras, ser uma encruzilhada. 
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vivido. Preconceito esse que perpassa pelas comidas, cultura e língua desse povo que não é 

reconhecido pelos americanos e tampouco pelos mexicanos. Observa-se, também, no poema, 

que os seres narrados não estão em um lugar que se possa chamar de casa, pois a preocupação 

com “la migra” é uma constante.  

A representação da mulher como “hispana índia”, índia hispânica, “negra”, negra, 

“española”, espanhola, “gabacha”132, estrangeira, “mestiza”, mestiça, “mulata”, mulata, e 

“half-breed”, meio sangue, são alguns dos substantivos que não respeitam as “five races on 

your back”. Nota-se aí, o quanto as gerações que antecedem os habitantes da fronteira sofrem 

por estarem em um entre-lugar, pois, segundo Anzaldúa, a parte indígena que existe dentro 

dela foi traída há quinhentos anos, os mexicanos a chamam de “rajetas”, e que negar o lado 

“anglo” seria tão ruim quanto negar a herança indígena ou negra. 

O poema, em sua estrutura, é composto por oito estrofes com versos que narram a vida 

na fronteira, a partir das frases “to live in the Borderlands means”, em quatro estrofes, 

seguidas das frases “Cuando vives em la frontera”, “Living in the Borderlands means you 

fight hard to”, e finaliza com o “To survive the Borderlans”. Demonstrando, assim, os passos 

entre conhecer, viver e sobreviver à fronteira, o que nos permite reforçar o entendimento de 

que o texto possa ser lido como um tratado de sobrevivência na fronteira. Ampliando tal 

concepção, conclui-se que o poema pode ser lido também em seu avesso como uma metáfora 

de libertação contra as fronteiras, de hibridismo cultural e soma de tradições, como pode ser 

observado nos versos finais “you must live sin fronteras, be a crossroads.” Tal produção 

retrata a missão, ou melhor dizendo, concretiza o objetivo de Anzaldúa de contar sua auto-

história, compartilhando sentimentos recíprocos dentro do entre-lugar da fronteira. Soma-se a 

esse ponto de vista, a materialização do discurso biográfico como representação de um grande 

grupo, ao passo que, conforme temos procurado demonstrar nesta pesquisa, a auto-história de 

Anzaldúa se amplia para a auto-história do povo chicano fronteiriço e também de todos 

aqueles que compartilham os mesmos sentimentos através das fronteiras pelo mundo. Para 

tanto, rememoram-se as palavras de Anzaldúa ao tratar da amplitude do significado de 

fronteira:  

 

 

 

                                                           
132 Gabacho na cultura Mexicana significa sobras mastigadas de cana de açucar, ou em outras palavras, “lixo 

branco”. A palavra também pode se referir a estrangeiros de origens diferentes, a exemplo de como é utilizado 

na Espanha para offender os franceses. Adjetivo utilizado pelos chicanos para se referirem aos estadunidenses 

nativos.  
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The actual physical borderland that I’m dealing with in this book is the 

Texas-US Southwest/Mexican border. The psychological borderlands, the 

sexual borderlands and the spiritual borderlands are not particular to the 

Southwest. In fact, the Borderlands are physically present wherever two or 

more cultures edge each other, where people of different races occupy the 

same territory, where under, lower, middle and upper classes touch, where 

the space between two individuals shrinks with intimacy. (ANZALDÚA, 

2012, p. 19) 133 

 

Nessa citação, Anzaldúa confronta todos os espaços que entrelaçam a vida na 

fronteira. O entre-lugar ocupado pelos seres de diferentes raças, de diferentes classes sociais e 

culturas assemelha-se a todos os outros lugares de fronteira, pois as fronteiras estarão 

presentes sempre que duas culturas estiverem em seus limites, pois, ainda segundo Anzaldúa, 

“It’s not a comfortable territory to live in, this place of contradictions. Hatred, anger and 

exploitation are the prominent features of this landscape.” (ANZALDÚA, 2012, p. 19) 134 

Não obstante essa descrição de sofrimento, ódio e exploração, citado por Anzaldúa, 

pesa também, ao refletir sobre a fronteira, o sentimento de esquecimento e não pertencimento. 

Observa-se, no prefácio da primeira edição de Borderlnds/La Fronteira, esse grito de socorro 

que, mesmo com o passar do tempo, embora já tenha sido escutado, não foi ouvido. Ao se 

referir como um “alien element”, uma espécie de ser externo, diferente, não pertencente 

àquele lugar, Anzaldúa materializa a “life on the borders, life in the shadows.” 135 

Nesse sentido, analisa-se a obra de Anzaldúa como uma luta contínua de 

materialização de sua auto-história, perpassando pelos entre-lugares subalternos que sua 

comunidade chicana vive e tocando a história de muitos outros. Nesse sentido, retoma-se 

outro fragmento que retrata o posicionamento da autora: 

 

My “stories” are acts encapsulated in time, “enacted” every time they are 

spoken aloud or read silently. I like to think of them as performances and not 

as inert and “dead” objects (as the aesthetics of Western culture think of art 

works). Instead, the work has an identity; it is a “who” or a “what” and 

contains the presences of persons, that is, incarnations of gods or ancestors 

or natural and cosmic powers. (ANZALDÚA, 2012, p. 89) 136 

                                                           
133 Tradução livre: A fronteira física real com a qual estou lidando neste livro é a fronteira entre o Texas-EUA e 

do Sudoeste / México. As fronteiras psicológicas, as fronteiras sexuais e as fronteiras espirituais não são 

particulares do Sudoeste. De fato, as fronteiras estão fisicamente presentes onde duas ou mais culturas se roçam, 

onde pessoas de diferentes raças ocupam o mesmo território, onde, as classes baixa, média e alta se tocam, onde 

o espaço entre dois indivíduos encolhe com intimidade. 
134 Tradução livre: Não é um território confortável para viver, um lugar de contradições. O ódio, a raiva e a 

exploração são as características proeminentes desta paisagem.  
135 Tradução livre: vida nas fronteiras, vida nas sombras. 
136 Tradução livre: Minhas "histórias" são atos encapsulados no tempo, "decretados" cada vez que são falados em 

voz alta ou lidos silenciosamente. Gosto de pensar nelas como performances e não como objetos inertes e 
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Ao afirmar que gosta de pensar seus textos como performances, percebe-se o desejo de 

Anzaldúa de que suas palavras tomem forma e vida para a transformação daqueles que a 

leem. Pensar nas identidades e em toda a carga cultural que a escrita traz com seu escritor 

representam a abrangência do texto anzalduano, essa multiplicidade cultural que a torna uma 

“crossroads”, uma nepantlera. 

Entende-se que, ao construir sua obra, seja por meio de poemas, pinturas, contos ou 

sua auto-história, Anzaldúa rediscute o lugar dos seres subalternos no(s) contexto(s) da(s) 

fronteira(s), questionando a violência cultural e ideológica existente que, continuamente, 

empurra os chicanos ainda mais para as margens.  

A escrita, a partir da margem, no caso de Anzaldúa, se materializa em experiência e 

vivência no contexto do excluído, do “alien”, do ser subalterno e não apenas sua 

representação. Assim, levanta-se a questão da diferenciação entre os intelectuais que se 

acomodam dentro dos muros da academia em contraponto a uma escritora que viveu sua vida 

pela luta daquilo que a motivava a escrever. O que se analisa, aqui, é o status de 

representatividade que o texto anzaldúano recebeu com o passar do tempo, pois suas 

dimensões culturais, identitárias, espirituais e linguísticas transformaram sua auto-história em 

Borderlands, na história de muitos povos, que estão distantes das fronteiras entre México e 

Estados Unidos. 

Dessa forma, é oportuno mencionar a citação na qual Anzaldúa descreve seus 

objetivos enquanto escritora, intelectual e chicana. Segundo a autora: “[e]mpowerment comes 

from ideas-our revolution is fought with concepts, not with guns, and it is fueled by vision. By 

focusing on what we want to happen, we change the present. The healing images and 

narratives we imagine will eventually materialize.” (ANZALDÚA apud KEATING, 2005, p. 

10) 137 

Nesse cenário, Anzaldúa mune seus leitores com armas para romper com um passado 

subalterno, possibilitando, assim, que os sonhos e objetivos se concretizem a partir de suas 

ideias e conceitos acreditados, mesmo que em meio a tantas dificuldades. Não obstante, 

destaca-se aí, o quanto o papel da escritora, professora e mulher se mistura com o 

engajamento da chicana, intelectual e feminista, que rompe com o destino subalterno que lhe 

seria traçado desde seu nascimento. Ao enfatizar que a força vem de ideias, Anzaldúa auxilia 

                                                                                                                                                                                     
"mortos" (como a estética da cultura ocidental pensa em obras de arte). Em vez disso, o trabalho tem uma 

identidade; É um "quem" ou um "o quê" e contém as presenças de pessoas, ou seja, encarnações de deuses ou 

ancestrais ou poderes naturais e cósmicos.  
137 Tradução livre: empoderamento vem de ideias - nossa revolução é lutada com conceitos, não com armas, e é 

alimentado pela visão. Concentrando-nos no que queremos que aconteça, mudamos o presente. As imagens 

curativas e as narrativas que imaginamos acabarão por se materializar. 
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seus leitores a desconstruir seus pensamentos e construir imagens e ações de um futuro mais 

digno. 

Cabe lembrar que tal luta pelo empoderamento feminino tem sido discutida há longo 

tempo, o que Anzaldúa bem retrata na seguinte passagem: 

 

The dark-skinned woman has been silenced, gagged, caged, bound into 

servitude with marriage, bludgeoned for 300 years, sterilized and castrated in 

the twentieth century. For 300 years she has been a slave, a force of cheap 

labor, colonized by the Spaniard, the Anglo, by her own people (and in 

Mesoamerica her lot under the Indian patriarchs was not free of wounding). 

For 300 years she was invisible, she was not heard. Many times she wished 

to speak, to act, to protest, to challenge. The odds were heavily against her. 

She hid her feelings; she hid her truths; she concealed her fire; but she kept 

stoking the inner flame. She remained faceless and voiceless, but a light 

shone through her veil of silence. (ANZALDÚA, 2012, p. 44-45) 138 

 

Ao mencionar a situação da mulher chicana durante os trezentos anos de história, 

Anzaldúa expõe o silenciamento da mulher, em todo o mundo, vista como seres inferiores que 

estão condicionados a viverem nas sombras dos homens e sua hegemonia. Sem possibilidade 

de direito à voz e sempre destituída de seus direitos, a mulher chicana ficou sem rosto e sem 

identidade em sua própria história. Contudo, Anzaldúa sinaliza para uma luz que pode dar 

vida e voz às palavras dessas mulheres que, até aquele momento, não possuíam 

representatividade. 

Nesse ponto, é interessante observar o fato de Anzaldúa se posicionar como intelectual 

que entende seu dever de apresentar ao mundo, por meio de sua escrita, o outro, mesmo que 

haja muito de si nessa ação. Dessa forma, é oportuno mencionar o que Edward Said (1995) 

diz sobre esse tema: 

 

Muitos dos escritores pós-colonialistas mais interessantes carregam dentro 

de si seu passado como cicatrizes de feridas humilhantes, como estímulo 

para práticas diferentes, como visões potencialmente revistas do passado 

tendendo a um novo futuro, como experiências a ser urgentemente 

reinterpretadas, em que o nativo outrora calado, fala e age em territórios 

recuperados ao império. (SAID, 1995, p.64) 

                                                           
138 Tradução livre: A mulher de pele escura foi silenciada, amordaçada, enjaulada, ligada à servidão com o 

casamento, esmagada por 300 anos, esterilizada e castrada no século XX. Durante 300 anos ela tem sido uma 

escrava, uma força de mão-de-obra barata, colonizada pelo espanhol, o anglo, pelo seu próprio povo (e na 

Mesoamérica seu lote sob os patriarcas indianos não estava livre de ferimentos). Por 300 anos ela era invisível, 

ela não foi ouvida. Muitas vezes ela desejava falar, agir, protestar, desafiar. As chances eram fortemente contra 

ela. Ela escondeu seus sentimentos; ela escondeu suas verdades; ela ocultava o fogo; mas ela continuou 

alimentando a chama interior. Ela permaneceu sem rosto e sem voz, mas uma luz brilhou através de seu véu de 

silêncio. 
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Said (1995) dialoga com os objetivos desta pesquisa, ao possibilitar a releitura da obra 

de Anzaldúa com vistas ao contexto latino-americano. Nesse sentido, identifica-se que a 

escrita de Anzaldúa não mais se limita à representação da mulher chicana, mas, sim, ao da 

mulher latina. O texto ganha dimensão continental e toca uma ferida que ainda sangra em 

nossa sociedade, que é a marginalização e silenciamento da mulher. Observa-se que a escrita 

de Anzaldúa, aliada à sua habilidade como nepantlera de transitar pelos diferentes mundos, 

consegue dar voz àqueles que são oprimidos e ocupam as margens da sociedade, visto que, a 

fronteira sempre carecerá de intelectuais que possam romper as fronteiras do silêncio. 

Ao também representar a mulher latina na concepção desta pesquisa, Anzaldúa toca na 

ferida da América Latina, como substantivo feminino, ou seja, também subalterna, perante a 

hegemonia dos Estados Unidos, enquanto substantivo masculino. Segundo a autora: “1,940 

mile-long open wound dividing a pueblo, a culture, running down the length of my body, 

staking fence rods in my flesh, splits me splits me.” (ANZALDÚA apud FISHKIN, p. 165, 

1990) Afirma-se que, embora Anzaldúa não projetasse a amplitude que seu trabalho tomou 

em todo o mundo, tal discussão não poderia passar incólume na contemporaneidade quando 

se discute sobre o papel da mulher. 

Cabe aqui mencionar a matéria publicada no dia 07 de fevereiro de 2017, no jornal 

The New York times, com o título “How a fractious women’s movement came to lead the left”. 

O texto apresenta o histórico dos movimentos feministas nos Estados Unidos e sua forma de 

ampliação do debate e empoderamento das mulheres naquele país, ação essa, contemporânea, 

que materializa a narrativa de Anzaldúa ao unir diferentes pessoas com um objetivo maior de 

oportunizar o direito a voz das mulheres. O texto cita a grande marcha realizada no dia 21 de 

março de 2017, quando, cerca de cinco milhões de pessoas foram às ruas de Washington, Los 

Angeles, New York, Palm Beach, Fla.; Boise, Idaho e Fargo, para protestarem contra o 

discurso e posicionamento do recém-eleito presidente Donald Trump. Nesse cenário, a 

dimensão do evento causou surpresa, pois toda a ação partiu de uma marcha para mulheres. 

Observou-se, dessa forma, que as mulheres têm tomado a frente de resistência e juntado 

forças para fazer oposição ao governo Trump, o que, segundo a jornalista Amanda Hess, 

apenas poderia ter acontecido, pois “women was the one tent large enought to contain almost 

every major strain of protest against Trump”. 
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Ainda segundo Hess (2017), tal situação, ocorrida na marcha, pode ser um paradoxo 

na história do movimento feminino, pois esse poder de união nem sempre esteve presente, 

haja vista o movimento ter sido marcado por muitas tensões, falhas e rompimentos. 

Para a jornalista, a derrota de Hilary Clinton não foi apenas uma derrota do partido 

Democrata, mas “a repudiation of feminism itself” 139. Ou seja, uma resposta direta da 

sociedade americana que escolhera “the male chauvinist pig”. 

Hess (2017), ao retomar o histórico recente do movimento feminimo, aponta que, 

durante o governo Obama, o feminismo se tornou fashion, elegante. Segundo a jornalista, o 

Feminismo tornou-se cada vez mais popular, mas de uma forma muito específica, sintonizado 

com as preocupações das pessoas com empregos de escritório e tempo para gastar online. As 

prioridades feministas dessa nova paisagem midiática envolveram temas que as mulheres de 

classe média teriam de experimentar em primeira mão: direitos reprodutivos, assédio, estupro 

no campus, oportunidade profissional, representação da cultura pop. As escritoras que 

definiam esse tom tendiam a ser mulheres jovens que foram convidadas a produzir grandes 

quantidades de textos clicáveis, por não muito dinheiro, em muito pouco tempo, explorando 

questões feministas, não por meio de relatórios de uso intensivo de tempo, mas mediante 

"takes" sobre as mulheres, já viravam notícia. 

Ainda para Hess (2017), tal ação não significa que os grupos femininos ativistas 

desapareceram ou que a organização política ficou paralisada. Trata-se apenas de tornar 

possível que as mulheres americanas cultivassem uma relação primariamente consumista com 

o feminismo, a exemplo de programas feministas para serem assistidos, celebridades 

feministas para serem seguidas e roupas feministas para serem compradas. Ou seja, a lição 

ensinada pelo capitalismo foi aprendida por esses grupos, “a libertação das mulheres se 

encaixa perfeitamente com uma importante propaganda demográfica,” aponta a jornalista. 

O sucesso expressivo que mudou os rumos dos grupos feministas também influenciou 

diretamente a campanha à presidência de Clinton. Com o objetivo de ter o apoio dessas 

mulheres, Clinton iniciou uma mudança de discurso e posicionamentos que, aos poucos, 

levaram-na para questões que eram normalmente encabeçadas pela esquerda. Nesse cenário, 

em 2016, ela foi praticamente obrigada, segundo a jornalista, a se encaixar na forma correta 

de ser uma feminista. 

Contudo, quando Clinton perdeu a eleição, o feminismo pop sofreu uma crise, 

expondo um rompimento entre grupos diferentes. Segundo a reportagem, noventa e quatro por 

                                                           
139 Tradução livre: um repúdio ao feminismo. 
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cento das mulheres negras votaram em Hilary, mas cinquenta e três por cento das mulheres 

brancas votaram em Trump. Infere-se, na esteira de Heis, que, talvez, os votantes estivessem 

mais propensos a se verem em sua visão do mundo (branco, xenófobo, elitista) do que no 

feminismo pop que alimentou a campanha de Clinton. Apesar do desrespeito palpável e 

eminentemente exteriorizado, de Trump, pelas mulheres, o atual presidente conseguiu cortejar 

uma facção de eleitores do sexo feminino. Sua vitória sugeriu que os americanos estavam 

mais confortáveis com a misoginia do que muitos pensavam, mas também estourou a bolha 

do alegre feminismo, que tinha alcançado sua enorme popularidade à custa da consciência de 

classe e da solidariedade racial. 

Dessa forma, retomando as palavras de Anzaldúa, ao enfatizar a necessidade de um 

giro descolonial da consciência e resistência dos grupos marginalizados, afirma-se que o papel 

dessa intelectual ainda tem muito a contribuir para a questão da mulher chicana e latina, 

principalmente quando questiona que “Culture is made by those in power-men. Males make 

rules and laws; women transmit them.” 140 (ANZALDÚA, 2012, p. 38). Nesse sentido, 

Anzaldúa, em 1987, já questionava o status quo estabelecido, levando às mulheres sua auto-

história. Talvez a história tenha, mais uma vez, mostrado que o conformismo, a dificuldade de 

mudanças, ou de se reconhecer no diferente, ainda seja a forma mais fácil de manter o poder. 

Assim, a colocação de Chimamanda Ngozi Adichie sintetiza essa reflexão quando afirma que 

“todos devíamos ser feministas, porque todos devíamos ser humanos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140 Tradução livre: A cultura é feita por aqueles que estão no poder-homens. Os homens fazem regras e leis; as 

mulheres as transmitem. 
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CAPÍTULO II 

AUTO-HISTÓRIA: PERCORRENDO OS CAMINHOS DE BORDERLANDS/LA 

FRONTERA 
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Auto-história: percorrendo os (des) caminhos de Borderlands/La Frontera 

 

Ao se estabelecer como ponto principal da pesquisa, o fato do livro Borderlands/ La 

Frontera ser lido como a auto-história de Gloria Evangelina Anzaldúa, julgou-se necessário 

justapor conceitos que contribuam para o debate.  

Diante disso, o capítulo percorre os conceitos teóricos de auto-história, testemunho e 

autobiografia, propondo um diálogo produtivo para a leitura de Borderlands, tendo como foco 

a ampliação do debate sobre o conceito de auto-história e seu diálogo com os conceitos ora 

atribuídos à obra anzalduana. 
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2.1. Autobiografia  

I was the first in six generations to leave the Valley, the only one in my Family toe 

ver leave home. But I didn’t leave all the parts of me: I keptthe ground of my being. 

On it I walked away, taking with me the land, the Valley, Texas.141  

(ANZALDÚA, 2012, p. 38) 

 

A epígrafe referente ao Capítulo II, de Borderlands/La Frontera, intitulado 

“Movimientos de rebeldia y las culturas que traicionan”, justapõe o quanto há de Gloria 

Evangelina Anzaldúa em sua obra literária. Ao apresentar informações de sua biografia, 

embebida em sua literariedade, Anzaldúa compõe o fio condutor de uma identidade cultural 

enraizada em seu passado, no qual a terra de seus antepassados sempre esteve presente em 

suas palavras. 

Entende-se que há um fio condutor entre os conceitos de autobiografia, testemunho e 

auto-história neste trabalho: a biografia de Gloria Evangelina Anzaldúa. Nesse sentido, nota-

se que todos eles buscam, acima de tudo, materializar as vozes dos sujeitos subalternos 

representados na obra de Anzaldúa. Sejam elas narradas com a ajuda de terceiros, a exemplo 

do testemunho, sejam atravessadas pela ficção, como na autobiografia, sejam narradas em 1ª 

pessoa do singular, biografia, identifica-se que, em Borderlands, o “eu” narrado sempre 

encontra um “nós”, em seus leitores, caracterizando, assim, a auto-história. 

Constata-se, assim, que o leitor ocupa destaque para a concretização desse gênero 

literário. Não obstante, afirma-se que a única característica comum a todas as obras, 

autobiográficas ou narrativas de vida pessoal, é a variedade do seu eu lírico e formas textuais. 

Tais textos podem ser das mais variadas formas ou estilos possíveis, contudo, o fato de se 

narrar/contar uma história pessoal sempre será o despertar de interesse do leitor.  

Para tratar do conceito de Autobiografia, utilizou-se a pesquisa de Betancor (2003), 

intitulada “El concepto de autobiografia como creación de uma memoria colectiva e 

identidade feminina em las obras de Norma Elia Cantú y Gloria Anzaldúa”. Entende-se que o 

texto de Betancor dialoga com esta tese, pois apresenta uma reflexão sobre a produção de 

Anzaldúa e sua representatividade, na formação de uma identidade feminina chicana. Não se 

almeja aqui e, ao mesmo tempo na sequência dos próximos conceitos, definir ou recontar todo 

o histórico dos temas abordados, mas trazer reflexões que envolvam diretamente o contexto e 

a obra de Gloria Anzaldúa. Salienta-se a importância da teoria em sua completude na 

                                                           
141 Tradução livre: Eu fui a primeira em seis gerações a deixar o Vale, a única na minha família a sair de casa. 

Mas não deixei todas as partes de mim: mantive a base do meu ser. Dela eu fui embora, levando comigo a terra, 

o Vale, Texas. 
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composição de uma tese realça-se, contudo, que teoria sem sua aplicabilidade deixa de ser 

produtiva na contemporaneidade.   

Segundo Betancor (2003), o conceito de autobiografia, em si mesmo, se mostra como 

uma suposição eminentemente europeia, no qual, o indivíduo é o tema de interesse não só 

para o escritor, mas, também, supostamente, para todos os seus leitores potenciais. A 

necessidade do escritor de comunicar informação pessoal, assim como seus sentimentos sobre 

si mesmo, e a relevância de ambos como focos de atenção, são centrais para qualquer conceito 

ou tipo de autobiografia. Conforme a pesquisadora, as razões para escrever uma autobiografia 

podem ser várias: o escritor (a) pode estar interessado (a) em escrever sobre sua vida porque 

pensa que, dessa forma, sua marca sobreviverá à sua morte, por acreditar que há lições de sua 

vida para a humanidade e que merecem ser escritas; o(a) autor(a) pode simplesmente fazer 

uma reflexão sobre a sua existência pelo prazer que essa atividade lhe proporciona, ou pode 

ser que encontre um grande alívio pessoal no processo de escrita do texto de sua vida, 

especialmente quando passou por eventos muito dolorosos e/ou marginais. 

Ao tratar sobre a concepção dos textos autobiográficos, a pesquisadora afirma que: 

En el momento de escribir una autobiografía no sólo existe un contexto 

personal sino también numerosos factores como la cultura, el público lector, 

la educación, entre otros, que pueden interferir con la expresión de la 

percepción del yo. En primer lugar, la forma en la que cada persona entiende 

su presencia en el mundo viene condicionada por muchas circunstancias 

culturales predefinidas mucho antes de su nacimiento. Los valores 

dominantes de la sociedad, el contexto familiar en el que crecemos y las 

características del lugar donde se habita son todas parte de la cultura en la 

cultura en la que vivimos e influyen en la persona que llegaremos a ser. 

Evidentemente la combinación de éstas van a determinar desde la infancia 

una manera del percibir el mundo. (BETANCOR, 2003, p.39) 142 

 

Tal afirmação permite o questionamento, por que então Anzaldúa escreve? Seria a 

necessidade de deixar algo após sua morte? Seria a vontade de contar sobre sua vida? Analisa-

se que não, pois concorda-se com Betancor (2003), quando reflete sobre a influência do 

contexto; melhor dizendo, dos diferentes contextos e culturas que perpassaram a vida de 

Anzaldúa e, por sua vez, acrescenta que tal (tais) contexto(s) exerceram grande influência na 

                                                           
142 Tradução livre: No momento de escrever uma autobiografia não há apenas um contexto pessoal, mas também 

inúmeros fatores como a cultura, a leitura pública, educação, entre outros, o que pode interferir com a expressão 

do sentido do “eu”. Em primeiro lugar, a forma como cada pessoa entende sua presença no mundo é 

condicionado por muitas circunstâncias culturais pré-definidas muito antes de seu nascimento. Os valores 

dominantes da sociedade, do contexto familiar no qual crescemos e características do local onde habita são todas 

partea da cultura, na cultura em que vivemos e influencia a pessoa se nos tornaremos. Obviamente, a 

combinação destes irá determinar desde a infância uma maneira de perceber o mundo. 
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formação da escritora. Os aspectos culturais compõem parte seminal da narrativa anzalduana, 

sua herança cultural pode ser lida em sua obra, desde sua herança indígena à produção 

acadêmica, por exemplo. Esses diferentes mundos, em pontos extremos na vida de Anzaldúa, 

dão dimensão do quanto a percepção de mundo da autora pôde ser ampliada. Soma-se a essa 

discussão a afirmação de Anzaldúa, que: “Culture forms our beliefs. We perceive the version 

of reality that it communicates. Dominant paradigms, predefined concepts that exist as 

unquestionable, unchallengeable, are transmitted to us through the culture.” (ANZALDÚA, 

2012, p. 38) 143 

No prefácio do livro Borderlands, Anzaldúa apresenta seu locus cultural e os motivos 

que a levaram a escrever. Segundo ela, trata-se de “[…] almost instinctive urge to 

communicate, to speak, to write about life on the borders, life in the shadows.” 

(ANZALDÚA, 2012, p. 19) 144. Talvez, a urgência em expor seus pensamentos, desafiando o 

contexto que a pressionava e lhe era imposto, esteja ligada ao desejo de se fazer algo, de 

romper com o estabelecido, ultrapassar a vida nas sombras e mostrar para aqueles que se 

reconheciam em sua escrita de que era possível viver uma outra vida. Uma vida fora dos 

limites das fronteiras sociais, culturais e de identidade que se estabelece como um câncer pela 

cultura hegemônica. 

Continuando com as palavras de Betancor (2003), observa-se que o ato de escrever 

para um público específico também determina o texto. Contudo, segundo a pesquisadora, é 

certo que há muitos escritores que não têm um público em mente quando começam a escrever 

sobre suas vidas, porém, a própria motivação do autor para escrever marcará o caráter do 

texto. Dessa forma, a autora faz uma comparação entre a produção de textos autobiográficos 

de obras de personagens famosos que têm a pretensão de criar fama, em detrimento dos textos 

da Grécia Clássica, cujo objetivo maior era ensinar os discípulos. Observa-se aí uma 

diferenciação do caráter do texto marcada pelo público leitor. 

Betancor (2003) menciona que, ao tomar a educação como fator definitivo da 

autobiografia, tem-se que considerar essa implicação, pois, segundo a pesquisadora, a 

educação pode ser entendida como componente dos valores morais e de comportamento 

individual e social que cada pessoa recebe em seu entorno familiar, fazendo com que o 

autor(a) aceite ou rejeite comportamentos próprios e alheios. Assim, esses valores recebidos 

                                                           
143 Tradução livre: A cultura forma nossas crenças. Percebemos a versão da realidade que ela comunica. 

Paradigmas dominantes, conceitos predefinidos que existem como inquestionáveis, incontestáveis, são 

transmitidos a nós através da cultura. 
144 Tradução livre: Desejo quase instintivo de se comunicar, falar, escrever sobre a vida nas fronteiras, a vida nas 

sombras. 
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desde a primeira infância serão fundamentais no momento de desenvolver a consciência que o 

(a) autor (a) pode ter de si mesmo (a), consciência essa, necessária como primeiro passo para 

empreender a escrita da própria vida. Betancor (2003) destaca que esse fator é relevante para 

a consciência de gênero das mulheres que “se atrevem” a aproximar suas vidas como fontes 

de conhecimento pessoal e coletivo, apenas de viver em um mundo governado por uma 

ideologia decididamente patriarcal. 

Philippe Lejeune (1989) define autobiografia, como: “Retrospective prose narrative 

written by a real person concerning his own existence, where the focus is his individual life, 

in particular the story of his personality.”145 Essa designação sugere que autobiografia segue 

a seguinte formula: autor=narrador=protagonista, sendo narrada no passado. Dentre algumas 

questões problemáticas sobre essa definição, destaca-se que autor, narrador e protagonista 

devem ser provados como idênticos, colocando a identidade em questão, ou seja, qual voz 

seria a verdadeira na narrativa.  

Segundo Jenny Fredman (2007), o caminho para escrever uma autobiografia em 

primeira pessoa e um narrador homodiegético, ou seja, usando o pronome “Eu” para 

identificar a conexão entre os papéis do autor, narrador e protagonista, embora alguns 

romances ficcionais sejam escritos em primeira pessoa. Dessa forma, a questão da verdade se 

torna mais importante. É interessante pontuar que um romance ficcional não tem que contar a 

verdade, mas uma autobiografia sim. Mesmo assim, a “verdade” é, frequentemente, 

problemática, por se tratar de um fenômeno altamente subjetivo. O leitor, nesse sentido, 

precisa descobrir se a história que está lendo é verdade, se é ficção ou não. Se uma 

autobiografia estiver sendo lida, o leitor pode supor que se trata da verdade. Continua 

Fredman dizendo que, embora essa reflexão possa existir, também pode ser possível que o 

autor mude, adicione ou retire partes ou aspectos de toda a hstória. Se o fizer, seria verdade ou 

não o que foi contado? Para Fredman, deve-se avaliar a credibilidade do autor/narrador e, a 

partir disso, decidir se quer acreditar se aquilo que foi dito é verdade ou não. 

Retomando as reflexões de Lejeune (1989), no sentido de definição do conceito de 

autobiografia, o autor estabeleceu quatro critérios. O primeiro trata da forma da linguagem, ou 

seja, onde posicionar o texto: em narrativa ou prosa. A opção que melhor se adequa a 

autobiografia é a narrativa segundo o autor. O segundo critério é sobre o sujeito tratado no 

texto. Para ser uma autobiografia, deve-se tratar da vida e personalidade do autor, ao invés da 

de outras pessoas. O terceiro critério é a conexão entre o autor e o narrador, na qual Lejeune 

                                                           
145 Tradução livre: Retrospectiva narrativa de prosa escrita por uma pessoa real sobre sua própria existência, 

onde o foco é a sua vida individual, em particular a história de sua personalidade.  
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se refere como uma “situação do autor”. Esse critério lida com a importância do nome do 

autor, que deve corresponder ao nome de uma pessoa real. O autor deve também ser idêntico 

ao narrador. O último critério de Lejeune é a conexão entre o narrador e o protagonista. Nesse 

critério, duas opções são apresentadas: A primeira aponta para narrador e protagonista 

idêntidos, e a segunda, enfatiza o ponto de vista de retrospectiva da narrativa. Todos esses 

quatro critérios, segundo Lejeune, devem ser preenchicos, exceto na opção relacionada à 

prosa como forma de linguagem, no sentido de denominar uma hstória no gênero de 

autobiografia. 

Contribuem para essa reflexão as questões levantadas por Hanna (2017) em seu texto, 

“A experiência do cotidiano em L.M.Coetzee: Língua e Identidade em Boyhood, Scenes of 

Provincial life, a memoir (1998)”. Segundo a pesquisadora, a partir do texto de Coetzee e seu 

posicionamento sobre o conceito de autobiografia, discute conferir como verdade que toda 

escrita é autobiográfica, “toda autobiografia é contação de histórias, e toda escrita é 

autobiografia” (“All autobiography is storytelling, all writing is autobiography”) (p.391), 

Coetzee chama a atenção para a questão do fato: “Como contar a verdade na autobiografia? ” 

(p. 392). Professa que o artefato é dominado por interesse próprio, e o escritor é o único com 

acesso privilegiado às informações; não demora a declarar também que, nesse caso, traçar 

uma linha entre o passado e o presente é uma questão de auto-interesse. Sob sua ótica, a 

autobiografia é apresentada como uma atividade biográfica, um tipo de narrativa cujo material 

é selecionado de um passado vivido e moldado em uma história que leva ao presente, mas, ao 

mesmo tempo, deve demonstrar continuidade entre o passado e o presente. 

No texto de Hanna (2017), a ideia de autobiografia ficcionalizada associa-se a um 

agente de temporalidades que desafia relatar o que foi vivido ou observado no enredo de 

eventos cotidianos, seguindo o que o próprio Coetzee indica - “em termos amplos, toda 

escrita é autobiográfica: tudo o que você escreve, incluindo crítica e ficção, é uma escrita 

sobre você mesmo enquanto você a escreve” (COETZEE apud HANNA, 2017, p.113) - e que 

se excede pela qualidade de decodificar experiências, aspirações e crenças que, registradas em 

fatos e ficção de lugares-comuns, revelam ocorrências mais ou menos relevantes.  

Para Hanna: 

A ideia de registro autobiográfico, de testemunho, de escrito confessional, de 

autohistória, envolve a ideia de interpretação – atentando que as 

interpretações podem se expandir, o critério de verdade é transformado na 

verdade do texto e, sendo revelado em um contexto, incontáveis 

interpretações poderão, portanto, surgir. (HANNA, 2017, p.113-114) 
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Ainda segundo a pesquisadora brasileira, Coetzee enfatiza a impraticabilidade de 

contar a verdade plena justificando que a verdade porta fatos em demasia – “Você conta a 

história de sua vida selecionando fatos de um reservatório de memórias e, no processo de 

seleção, você deixa muitas coisas para trás” (id. p.17). Ao tentar definir autobiografia, atesta 

que se trata de uma espécie de autoescrita “em que você é constrangido a respeitar os fatos de 

sua própria história. Mas quais fatos? Todos os fatos?” (p. 18), pergunta ele, para 

prontamente responder que ‘todos’ os fatos significariam fatos demais – “Você escolhe os 

fatos na medida em que eles possam preencher seus propósitos” (id.) – a verdade aparece no 

processo da escrita, ou, segundo ele, aparece com o processo de escrita. 

Anderson (2001) sintetiza que autobiografias podem ter propósitos diferentes, e é 

desafio do leitor descobrí-los. Esse é um dos problemas quando se atribui a responsabilidade à 

intenção dos textos. As interpretações são muito pessoais, e embora haja intenções do autor, 

elas são insuficientes como uma forma de definição do texto. Nesse sentido, a relação com o 

leitor que se encontra no texto é a condição basilar para uma boa leitura. 

Contribuem para essa reflexão as palavras de Anzaldúa, quando ela expressa sua 

opinião sobre o ato de escrever autobiograficamente. Segundo a escritora: 

 

One of the things I have discovered in writing autobiographically is that 

identity consists of the stories I tell myself and others and of the stories 

others tell of me as well as the stories that tell themselves. The person that I 

am is a series of narratives; culture is also made up of a series of stories. 

Often both sets of narratives intersect, parallel or diverge from each other. 146 

(Texto encontrado no laptop de Anzaldúa. Nepantla: The Creative Process. 

Process of identity change. Process of solving/resolving the problems of life, 

p.04. ANZALDÚA, Benson Library-Texas University at Austin. Gloria 

Evangelina Anzaldúa Papers, 1942-2004) 

  

Nota-se, nas palavras de Anzaldúa, a conexão existente entre sua escrita e identidade, 

rodeadas pelas muitas histórias de outros sujeitos que compuseram com ela novas histórias. 

Ao dizer que a pessoa está composta por uma série de narrativas e que cultura também se 

compõe por uma série de histórias, a autora chicana metaforiza a completude do ser, deixando 

explícita a multiculturalidade da formação da identidade chicana na fronteira, reconhecida por 

textos autobiográficos que dizem a verdade ao seu povo, ou melhor dizendo, podem ser lidos 

como verdade pelo seu povo. 

                                                           
146 Tradução livre: Uma das coisas que eu descobri ao escrever autobiograficamente é que a identidade consiste 

nas histórias que eu digo a mim mesmo e aos outros e das histórias que outros falam de mim, bem como as 

histórias que se contam. A pessoa que eu sou é uma série de narrativas; A cultura também é composta por uma 

série de histórias. Muitas vezes, ambos os conjuntos de narrativas se cruzam, paralelamente ou divergem uns dos 

outros. 
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Desse modo, lembra-se, na esteira de Hanna (2017), que história e literatura são 

discursos, pois ambas constituem um sistema de significação que dá sentido ao passado. 

Assim, a literatura ficcional é tão-somente uma das verdades em sua referencialidade 

histórica, e não deveria ser adequado avaliá-la como verdadeira ou falsa, ou inconciliável com 

a história. A ficção é apenas uma representação de várias verdades - uma combinação do 

histórico com o fictício poderia levar a alguma verdade – mas, ainda, seria uma obra de 

ficção.  
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2.2. Testemunho  

[…] we have become convinced that the emotional force and the intellectual depth 

of testemonio is a springboard for theorizing about latinidades in the academy, in 

our communities, and in our lives.  

(THE LATINA FEMINIST GROUP, 2001, p. 2) 147 

 

A epígrafe, advinda do texto produzido pelo Grupo Feminista Latino, representa a 

dimensão que ações pessoais tomam ao representarem não só um grupo, mas parte de um 

continente que luta por representação e voz. Nessa perspectiva, discutir sobre o conceito de 

testemunho, também é uma oportunidade de entender mais sobre a identidade das mulheres 

latinas.  

Somados aos conceitos de auto-história e autobiografia, o conceito de testemunho 

constitui-se em material essencial para as reflexões desta pesquisa. Vislumbra-se aqui, somar 

a pesquisa conhecimento sobre esse conceito que deu voz a muitos autores e autoras nas 

Américas. 

Para tanto, recorre-se ao livro Telling to live: Latina Feminist Testimonios (2001) para 

amparar as discussões. Embora se reconheça a gama de produções existentes sobre esse tema, 

no Brasil e no mundo, percebeu-se que o grupo representa a essência do que se aborda nesta 

pesquisa. Trata-se de um grupo composto por filhas de trabalhadores (as) do campo, 

domésticas, operários, secretárias, técnicos, militares, artistas e profissionais liberais, tendo 

um repertório cultural e social tão diverso quanto é o nosso continente. A origem diversificada 

das participantes fez com que elas mesmas começassem a olhar melhor para suas diferenças e 

de que forma isso as unia. Os diferentes contextos resultaram em um testemunho colaborativo 

advindo de uma consciência política relacional que coloca frente a frente teoria e produção, 

pois as análises são realizadas a partir das produções das próprias participantes do grupo.  

Priorizaram-se, nesse momento, as reflexões trazidas pelo Grupo feminista latino por 

se tratar de um contexto próximo ao vivenciado pela escritora Gloria Anzaldúa. Não se 

limitou a pesquisa a apenas um ponto de vista, contudo, buscou-se trazer para o debate um 

texto com representatividade chicana, feminina e de fronteira.  

Sobre o conceito de testemunho, no Brasil, referenciam-se os trabalhos produzidos 

pelo Prof. Dr. Marcio Seligmann-Silva. Segundo o pesquisador: “O conceito de testemunho 

concentra em si uma série de questões que sempre polarizaram a reflexão sobre a literatura: 

antes de qualquer coisa, ele põe em questão as fronteiras entre o literário, o fictício e o 

                                                           
147 Tradução livre: Nos convencemos de que a força emocional e a profundidade intelectual do testemônio é um 

trampolim para teorizar sobre as latinidades na academia, nas nossas comunidades e nas nossas vidas. 
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descritivo. E mais: o testemunho aporta uma ética da escritura. Partindo-se do pressuposto, 

hoje em dia banal, que não existe “grau zero da escritura”, ou seja, a literatura está ali onde o 

sujeito se manifesta na narrativa, não se pode deixar de reconhecer que, por outro lado, o 

histórico que está na base do testemunho exige uma visão “referencial” que não reduza o 

“real” à sua “ficção” literária. O testemunho impõe uma crítica da postura que reduz o mundo 

ao verbo, assim como solicita uma reflexão sobre os limites e modos de representação”. 

(SELIGMAN-SILVA, 2005, p.85)  

Em outro momento, o pesquisador aponta que o testemunho só tem sentido com a sua 

contraparte estrutural, o falso-testemunho. Ou seja, assim como Coleridge (1817) definiu a 

literatura como uma suspensão voluntária da desconfiança, o mesmo, em outro grau (mas 

justamente tudo se torna uma questão de grau), se dá no testemunho. Sem a nossa vontade de 

escutar, sem o desejo de também portar aquele testemunho que se ouve, não existe o 

testemunho. O dialogismo do testemunho o transporta para o campo da pragmática do 

testemunho. (SELIGMAN-SILVA, 2008, p. 82-83)  

É oportuno também trazer as contribuições de Beverley e Zimmerman sobre o tema. 

Para esses pesquisadores: 

  

A testimonio is a novel or novela-length narrative, told in the first person by 

a narrator who i salso the actual protagonista or witness of the events she or 

he recounts. The unit of narration is usually a life or a significant life 

episode, such as the experience of being a prisioner. Since in many cases the 

narrator is someone who is either functionally illiterate, or, if literate, not a 

professional writer or intellectual, the production of a testimonio generally 

involves the recording, transcription and editing of an oral account by an 

interlocutor who is a journalist, writer or social activist. 

(BEVERLEY&ZIMMERMAN apud ASHCROFT&GRIFFITHS&TIFFIN, 

2007, p. 210) 

 

Não se trata aqui da menção à produção de intelectuais que possuem a chancela das 

universidades, há, sim, essas pesquisadoras, mas, em comum acordo entre as participantes do 

Grupo, todas seriam vistas, tratadas e respeitadas como iguais, uma vez que o objetivo maior 

da produção é servir à comunidade feminina, onde a latinidade que as une é a força para o 

trabalho em conjunto.  

Segundo o Grupo (2001), “[…] latinidad acknowledges national origins, and at the 

same time explores the nuances of difference” (p.7) 148, pois afirmam que suas identidades 

                                                           
148 Tradução livre: A latinidade reconhece as origens nacionais e, ao mesmo tempo, explora as nuances da 

diferença. 
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incluem suas origens, culturas, experiências vividas e engajamentos políticos. O Grupo 

(2001), ao decidirem pelo testemunho para a produção e concepção dos textos, afirma: 

  

Testimonio would be the primary methodology used in whatever project we 

pursued. Testimonio would be a means to bring together our creative and 

research backgrounds, a more organic way of collecting and generating 

knowledge, and a method that would move us toward an understanding of 

latinidades. And testimonio was a process that felt comfortable, the familiar 

story telling that harkened back to our mothers’ and other relatives’ kitchens. 

(THE LATINA FEMINIST GROUP, 2001, p. 12) 149 

 

Ainda segundo o Grupo (2001), o testemunho é frequentemente visto como uma forma 

de expressão que aflora em virtude de uma intensa repressão, esforço ou luta, onde a pessoa, 

testemunhando, conta a estória para alguém, que depois transcreve, edita, traduz e publica o 

texto em algum lugar.  

Embora os estudiosos vejam os testemunhos como produtos dependentes, um esforço 

dos destituídos de direitos para se afirmarem como sujeitos políticos por intermédio de outros, 

frequentemente externos, e em processo para enfatizar aspectos particulares de sua identidade 

coletiva. O testemunho se configura na materialização de uma voz muitas vezes escondida e 

com dificuldades de expor tudo aquilo que pode, pois, dentro de todo o contexto da memória, 

há o medo político, social e cultural. Contudo, corroboram com esse pensamento, as palavras 

de Ashcroft, Griffiths & Tiffin (2007), ao sinalizarem que o testemunho também se configura 

em um exemplo particular e efetivo da maneira de escrever que apropria formas dominantes 

do discurso hegemônico para criar vozes poderosas subalternas, ou seja, possibilitar que os 

seres subalternos falem ao poder hegemônico e à cultura dominante. Segundo Ashcroft, 

Griffiths & Tiffin (2007), a palavra testemunho “suggests the act of testifying or bearing 

witness in a legal or religious sense, distinguishing it from simple recorded participant 

narrative.”150 (p.211) 

Conforme a reflexão apresentada pelo Grupo (2001), os testemunhos das mulheres na 

América Latina focaram muito sua atenção crítica à questão do gênero nas últimas duas 

décadas. Esses textos foram vistos como revelações não das vidas pessoais, mas, ao invés 

disso, da violência política imposta a todas as comunidades. Para elas, o entendimento é que: 

                                                           
149 Tradução livre: Testimonio seria a principal metodologia usada em qualquer projeto que buscássemos. O 

Testimonio seria um meio de unir nossos meios criativos e de pesquisa, uma forma mais orgânica de coletar e 

gerar conhecimento, e um método que nos levaria a uma compreensão das latinidades. O testimonio configura-se 

em um processo que nos fez sentir confortável, a história familiar do passado contando sobre as cozinhas das 

nossas mães e de outros parentes. 
150 Tradução livre: Sugere o ato de testemunhar ou testemunhar em um sentido legal ou religioso, distingui-lo da 

simples narrativa participante gravada. 
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“[...] the testimoniantes (subjects of the texts) admit that they withhold secrets about the 

culture or details of their personal lives that, for political reasons, are not revealed in the 

stories narrated.” (THE LATINA FEMINIST GROUP, 2001, p. 13). 151 Nesse contexto, o 

Grupo criou seu próprio processo de testemunho que, para nós, se aproxima da reflexão 

proposta durante esta pesquisa, por entender que o pessoal e o privado tornam-se 

profundamente político e, ao quebrar o silêncio, elas expõem a vergonha advinda do abuso e 

da opressão que receberam durante quase toda a vida. 

Reitera-se que, ao utilizar como perspectiva teórica as palavras do Grupo Feminista 

Latino, reconhece-se, em seus apontamentos, o contexto mais próximo possível daquele 

exposto por Anzaldúa em sua obra. Dessa forma, escolheu-se tal perspectiva, pois se observou 

que ela ocupa lugar de destaque na concepção de uma representação da mulher latina, 

ultrapassando as fronteiras e estereótipos vigentes. O Grupo, apesar de apresentar sua história 

conturbada para sua composição, consegue, por meio dos testemunhos, capturar a complexa 

“vida em camadas” das mulheres Latinas. Chama-se a atenção para a expressão “vidas em 

camadas” referindo se às várias mulheres que compõem a identidade da mulher latina. Trata-

se das diferentes identidades adotadas pelas mulheres latinas para que a sobrevivência, em um 

contexto totalmente contrário a elas, se concretize. Citam-se, como exemplo, as palavras de 

Anzaldúa: 

 

Woman does not feel safe when her own culture, and white culture, are 

critical of her; when the males of all races hunt her as a prey. Alienated from 

her mother culture, “alien” in the dominant culture, the woman of color does 

not feel safe within the inner life of her Self. Petrified, she can’t respond, her 

face caught between los intersticios, the spaces between the different worlds 

she inhabits. (ANZALDÚA, 2012, p. 42)152 

 

Anzaldúa revela, nessas palavras, esse sentimento de não pertencimento e 

distanciamento daquela cultura que ali vive. Daí essa necessidade de viver em camadas para 

conseguir atender a esses diferentes mundos expostos todos os dias. 

Para o Grupo (2001), suas histórias e as experiências de vida estão entrelaçadas com 

legados globais de resistência ao colonialismo, imperialismo, racismo, antissemitismo, 

fundamentalismo religioso, sexismo, e heterosexismo, visto que reconhecem que, às vezes, as 

                                                           
151 Tradução livre: As testemunhas (sujeitos dos textos) admitem reter segredos sobre a cultura ou detalhes de 

suas vidas pessoais que, por razões políticas, não são revelados nos relatos narrados. 
152 Tradução livre: A mulher não se sente segura quando sua própria cultura e cultura branca são críticas a ela; 

Quando os machos de todas as raças a caçam como uma presa. Alienada de sua cultura materna, "alien" na 

cultura dominante, a mulher de cor não se sente segura dentro da vida interior de seu Ser. Petrificada, ela não 

pode responder, seu rosto travado entre os intersticios, os espaços entre os diferentes mundos que ela habita. 
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instituições ou discursos, mesmo que família ou igreja produzem efeitos contraditórios em 

suas ações, servindo como forma de desempoderamento e autonomia, repressão e privilégio. 

Nesse sentido, afirmam que “[...] we see our stories as expressing the lives of many Latinas 

in and out of the academy.” (THE LATINA FEMINIST GROUP, 2001, p. 20) 153 

Continuam:sinalizando que“[...] we identify with testimoniantes because our collectivity 

nurtures utopian visions of social formations-families, work teams, social movements-that are 

formed on the basis of equality, respect, and open negotiation of difference.” (THE LATINA 

FEMINIST GROUP, 2001, p. 20) 154 

Não obstante, o Grupo (2001) afirma querer ir além das limitações do testemunho e 

revelar a violência institucional e ataques pessoais que as Latinas sofrem, haja vista que isso 

nem sempre foi possível, uma vez que muitas delas se sentiam como “outsiders within”, 

marginais perante a academia, com visões rasas, por grupos políticos e até mesmo em suas 

famílias. Assim, o Grupo sai de uma tradição heroica autobiográfica, não falando em uma voz 

no singular “I”, ao invés disso, elas exploram os caminhos nos quais suas identidades 

individuais expressam as complexidades de sua comunidade como um todo. 

O Grupo (2001) sintetiza o motivo da escolha do testemunho como metodologia para 

seu trabalho, afirmando que: “As Latinas who now have experienced being on both sides of 

the microfone, we view testimonios as a practice that seeks to mediate the power relations 

between ourselves and our subjects.” (THE LATINA FEMINIST GROUP, 2001, p. 21) 155   

É oportuno mencionar que o Grupo se apresenta como mulheres que, de alguma 

forma, são privilegiadas, uma vez que possuem empregos, algumas são pesquisadoras e 

desenvolvem ações institucionais, diferentemente de um passado próximo composto por 

discriminação e preconceito. Nota-se, nesse sentido, a abertura para uma reflexão diferente 

daquelas narradas em testemunhos, a exemplo de Rigobert Menchu ou Domitila, essas 

mulheres conseguem dar voz e discutir metodologias para ampliar a repercussão de seus 

estudos. Desejo que pode ser bem observado nas ações de Anzaldúa enquanto escritora e 

feminista.   

Embora a proposta do grupo não seja a de analisar ou rotular o texto de Anzaldúa, mas 

proporcionar discussões acerca de suas próprias produções, questiona-se se o texto 

Borderlands, de Anzaldúa, possa ser lido como testemunho. Nesse sentido, observa-se que tal 

                                                           
153 Tradução livre: Vemos nossas histórias expressando a vida de muitas latinas dentro e fora da academia. 
154 Tradução livre: Nos identificamos com as testemunhas porque nossa coletividade nutre visões utópicas de 

formações sociais - famílias, equipes de trabalho, movimentos sociais - que se formam com base na igualdade, 

no respeito e na negociação aberta da diferença. 
155 Tradução livre: Como latinas que agora experimentaram estar em ambos os lados do microfone, vemos 

testemunhos como uma prática que busca mediar as relações de poder entre nós e nossos sujeitos. 
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interpretação pode ser refutada de duas formas. Em primeiro lugar, entende-se que, ao se fixar 

no testemunho como metodologia de trabalho, deixam-se de lado as manifestações ficcionais 

que são observadas durante todo o texto Anzaldúa, cita-se, por exemplo, as referências a 

“Serpent, La faculdade, Coatlapeuh, Coatlicue, dentre outras, que integram a herança 

indígena da escritora com suas crenças, ampliando-se também pelo alter ego “Prieta”. Dessa 

forma, assevera-se que, por meio de sua auto-história, Anzaldúa consegue satisfazer o desejo 

de ficção e fantasia do ser humano, conforme já observado por Antonio Candido, unindo a 

história de sua vida, crenças e a dura realidade do mundo real. 

Em segundo lugar, resgatam-se as próprias palavras do Grupo, quando esse afrima que 

querem ir “beyond the limitations of testemonio and reveal the institutional violence and 

personal assaults that we have experienced as Latinas.” (THE LATINA FEMINIST GROUP, 

2001, p. 20) 156 Essa limitação, apontada pelo Grupo, sinaliza que o testemunho, mesmo que 

produzido sob uma perspectiva de união de narrativas, será sempre a história contada de uma 

pessoa, sob sua perspectiva e sua verdade. Talvez, seja por isso que não se atinja com tanta 

facilidade a revelação da violência institucional vivida, ou mesmo o reconhecimento dos 

outros. Analisa-se que o texto de Anzaldúa, em um primeiro momento, não é lido como 

movimento de rebeldia e enfrentamento, mas como forma de expressão artística que fala 

também sobre os movimentos de repressão existentes, dos seres subalternos, do desprezo 

pelas mulheres e homossexuais e, sobretudo, fala da arte de expressar seus sentimentos, sua 

história de vida e a de seu povo. 

Além do trabalho árduo e realmente desafiador de se colocar como pesquisador e autor 

no mesmo contexto, considera-se que a produção do Grupo seja de grande relevância para a 

história, cultura, identidade e vida social da mulher latina. Entende-se que as ações do Grupo 

devem tomar dimensão continental e fomentar a reflexão sobre o empoderamento e respeito 

feminino. Dessa forma, tão logo as vozes do Grupo sejam ouvidas, mais mulheres estarão 

dispostas a revelar seus pensamentos e mais produções se materializarão.  

Destaca-se o posicionamento do Grupo de que “the personal is political” 157, pois, 

mesmo cientes da necessidade de contar suas histórias, elas sabem que o “real struggle” 158 

está na luta de cada dia para conseguirem seu direito à voz, respeito e dignidade em suas 

vidas. Percebe-se que o Grupo ouviu as palavras de Anzaldúa e materializou seu 

posicionamento diante de todas as dificuldades, pois, segundo a autora chicana: 

                                                           
156 Tradução livre: Além das limitações de testemonio e revelar a violência institucional e assaltos pessoais que 

temos experimentado como latinas. 
157 Tradução livre: o pessoal é político. 
158 Tradução livre: esforço é real. 
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[...] And there in front of us is the crossroads and choice: to feel a victim 

where someone else is in control and therefore responsible and to blame 

(being a victim and transferring the blame on culture, mother, father, ex-

lover, friend, absolves me of responsibility), or to feel strong, and, for the 

most part, in control. (ANZALDÚA, 2012, p. 43) 159 

 

Observa-se que, da mesma forma com que Anzaldúa se posicionou, o Grupo Feminista 

Latino tomou as rédeas de suas histórias e suas vidas, lutando pelo controle de suas ações. O 

Grupo não se acomodou no local confortável da academia, do que, por sua vez, permite-se 

inferir que se trata de um exemplo para todos os grupos que almejam respeito dentro da 

própria academia e buscam o diálogo, em um contexto cada dia mais opressor e violento. 

Assim, observa-se, na esteira de Anzaldúa, que a pesquisa deve estar alinhada a questões que 

dialogam e interfiram na comunidade onde está inserida.  

Com isso, entende-se que o conceito de testemunho, atrelado aos objetivos do Grupo, 

se apresentou como boa metodologia de trabalho. Ao oportunizar a materialização dos 

testemunhos fez, também, com que novas perspectivas e outras vozes fossem ouvidas. 

Reitera-se que o trabalho do Grupo possa ser divulgado em toda a América Latina, para que, 

cada vez mais, o discurso da mulher latina rompa as fronteiras estadunidenses e chegue até à 

verdadeira América Latina, pois, conforme apontado por Levi, “A necessidade de contar ‘aos 

outros’, de tornar ‘os outros’ participantes, alcançou entre nós, antes e depois da libertação, 

caráter de impulso imediato e violento, até o ponto de competir com outras necessidades 

elementares.” (LEVI, 1988, p. 7) 

Nesse contexto, percebe-se que o testemunho se destaca por seu movimento de 

abertura a ouvir a história do outro e, por sua vez, constiuir-se em uma narrativa participante, 

ou, conforme René Jara, uma “narración de urgencia”, uma estória que precisa ser contada, 

por envolver problemas de “[...] repression, poverty, subalterneity, exploitation, or simply 

struggle for survival, which is implicated in the act of narration itself. ”160 (VIDAL & JARA 

apud ASHCROFT & GRIFFITHS & TIFFIN, 2007, p. 211). Dessa forma, reconhece-se o 

quanto o conceito de testemunho contribui para o debate dentro da crítica literária e 

oportuniza a muitos autores e autoras o seu direito ao grito, descortinando os sujeitos 

escondidos, expondo as relações de dominação do poder hegemônico para, assim, ser ouvida 

através de seus textos, como foram os de Gloria Anzaldúa. 

                                                           
159 Tradução livre: E lá na nossa frente está a encruzilhada e a escolha: sentir-se uma vítima onde alguém está no 

controle e, portanto, responsável e culpado (sendo uma vítima e transferindo a culpa para a cultura, mãe, pai, ex-

amante, amigo, me absolve da responsabilidade), ou sentir-se forte, e, na maior parte, no controle. 
160 Tradução livre: Repressão, pobreza, subalternidade, exploração, ou simplesmente luta pela sobrevivência, que 

está implicada no próprio ato de narrar. 
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2.3. Autohistoria 

 

The Writing is my whole life, it is my obsession. (ANZALDÚA, 2012, p. 97) 161 

 

A epígrafe deste subcapítulo materializa a relação vital do ato de escrever para a 

chicana Gloria Anzaldúa, em que sua vida como escritora, intelectual e professora estava 

alinhada com seu projeto de expor as mazelas sociais e culturais da fronteira. Conforme 

mencionado, uma necessidade psicológica de escrever e também uma necessidade física 

fizeram de Anzaldúa uma autora que viveu intensamente o seu processo de criação. 

Partindo do entendimento de que a história de Gloria Anzaldúa está atravessada pela 

história da mulher latina, nota-se que a biografia dela dialoga com a história de luta e 

reconhecimento de tantas outras mulheres latino-americanas. Nesse contexto, a auto-história 

de Anzaldúa alcança contornos continentais. 

Discutiu-se, aqui, a vida/obra de Anzaldúa sem o filtro dos intelectuais em seus 

pedestais, sem o conforto acadêmico que tem afastado as pesquisas e pesquisadores da dura e 

difícil realidade. Analisa-se a obra Borderlands como uma espécie de direito ao grito162 das 

mulheres latinas em uma cultura totalmente opressora. Ou seja, o direito ao grito de Anzaldúa 

se dá por meio de sua auto-história que reflete a história de muitas outras mulheres chicanas e 

latinas como ela. 

Nesse sentido, a obra configura-se em uma narrativa latina, ampla, além-fronteiras, 

capaz de dialogar com as mulheres da América Central e do Sul. Tal produção ocupa espaços 

emocionais e físicos compartilhados pelas mulheres nessas terras, tornando a palavra 

“latina”163 um espaço de coalizão entre todas. 

Acerca desta discussão, apresenta-se o texto de 31/10/1997, encontrado no laptop de 

Anzaldúa, intitulado “Nepantla: In/Between and Shifting: Theories of Composition and 

                                                           
161 Tradução livre: A escrita é toda minha vida, minha obsessão.  
162 O direito ao grito é uma referência a um dos 13 subtítulos que Clarice Lispector utilizou para o livro A hora 

da estrela (1977). Trata-se da possibilidade de se rediscutir as “verdades” estabelecidas pelo poder hegemônico, 

culminando em um espeço de liberdade e diálogo. Esta reflexão também está presente em nosso livro O direito 

ao grito: a hora do intelectual subalterno em Clarice Lispector (2013). 
163 As reflexões apresentadas sobre a palavra latina têm como pano de fundo as contribuições do Grupo 

Feminista Latino, especificamente as discussões existentes no livro Telling to live: latina feminist testimonios 

(2001). Segundo o grupo: “As a coalitional term, “Latina” is neither exhaustive of the many ways that Latina 

women may self-identify, nor reflective of all the distinctive national-ethnic groups from “Latin América” and 

beyond who live in the United States. Our use of the term “Latina” builds on its emergence in coalitional politics 

in the United States and signifies our connections through praxis to the rest of the Americas and other multiple 

geographies of origin.” (THE LATINA FEMINIST GROUP, 2001, p.7)  
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Art.”164 Nele, Anzaldúa organiza um guia de escrita criativa e procura dialogar sobre o 

processo de criação para auxiliar outras mulheres a produzirem seus textos. Observou-se que 

o objetivo final do texto era compartilhar estratégias de uma escrita criativa que pudesse 

atingir as mais profundas emoções das futuras escritoras. Cabe acrescentar que Anzaldúa 

ministrou muitas oficinas de escrita criativa em sua vida, iniciando aí, um movimento próprio 

de mudança social por meio da literatura, e até mesmo, de empoderamento das mulheres 

chicanas. Segundo Anzaldúa: 

 

For Chicana/Latina feminist artists art is a spiritual practice as well as 

a movement to transform society. It is an anticolonial act of resistance 

against Euro-American and Western artistic and political domination. 

As a Chicana patlache (lesbian) writer I try to use images and words 

that will make an impact on the reader and facilitate changes in her or 

his perception, perspective, consciousness and sense of identity. 

(ANZALDÚA, Benson Library-Texas University at Austin. Gloria 

Evangelina Anzaldúa Papers, 1942-2004) 165  

 

A citação retrata esse movimento de rebeldia conduzido por Anzaldúa, um “act of 

resistance”166, como se pode observar em um dos capítulos do livro Borderlands. A ação de 

Anzaldúa oportuniza, por meio da arte, a transformação das pessoas e, por extensão, age 

como facilitadora para as mudanças de percepção no mundo que se configuram em 

características essenciais de sua autohistoria. É oportuno antecipar que tal movimento de 

auxílio na transição entre esses mundos (literatura e realidade) é denominado, por Anzaldúa, 

como Nepantla.   

Dialogam com esse movimento de transformação social, sinalizado por Anzaldúa, as 

reflexões trazidas pelo Grupo Feminista Latino, quando também se posiciona a favor de uma 

“political praxis”167, ou como afirmam, “practice of concientización”168. Segundo o grupo: 

 

 

 

 

                                                           
164 O material citado ainda não foi publicado. Encontra-se nos arquivos pesquisados da biblioteca americana.  
165 Arquivos catalogados na Box 55, Folder 18, p.2 Writting Guide, “Autohistorias as Process Writing”. 29 de 

janeiro de 1997. 
166 Tradução livre: ato de resistência. 
167 Tradução livre: práxis política. 
168 Tradução livre: prática de conscientização. 
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Along with participation in social movements, Latinas have also engaged in 

developing methods of political praxis. Inspired by Paolo Freire’s practice of 

concientización, where communities construct self-reflective political 

consciousness, Latinas have contributed to empowerment efforts through 

literacy and giving voice, documenting silenced histories. (THE LATINA 

FEMINIST GROUP, 2001, p.3) 169 

 

Essa consciência prática já se fazia presente na vida de Anzaldúa. Observa-se, desde a 

biografia da autora e suas produções, não uma simples vontade de fazer algo, um desejo, mas 

algo enraizado, inerente ao seu modo de vida, como uma missão a ser cumprida. Nesse 

sentido, dialoga-se mais uma vez com o livro Borderlands, mais precisamente no Capítulo II, 

intitulado “Movimientos de rebeldia y las culturas que trancionan”, segundo Anzaldúa:  

 

At a very early age I had a strong sense of who I was and what I was about 

and what was fair. I had a stubborn will. It tried constantly to mobilize my 

soul under my own regime, to live life on my own terms no matter how 

unsuitable to others they were. (ANZALDÚA, 2012, p. 38) 170  

 

Observa-se no fragmento e por todo o decorrer do capítulo, o discurso em primeira 

pessoa do singular e a frequente inferência de situações ocorridas na vida de Anzaldúa. Dessa 

forma, a narrativa biográfica se mistura com a ficção e a forte presença da herança indígena, 

dando forma a auto-história de Anzaldúa.  

Destaca-se tal reflexão, pois se percebeu que o conceito de auto-história não se 

estabelece sem ser entendido pela amplitude de suas várias estórias, somadas às histórias 

contadas pelas mulheres que vivem ou viveram os mesmos conflitos de Anzaldúa. A exemplo 

do grupo feminista latino, que busca esforços para dar voz e documentar as histórias 

silenciadas, o texto de Anzaldúa materializa o objetivo de ouvir o grito daqueles que estão 

silenciados. Afirma-se, assim, que o conceito de auto-história não nos permite passar 

incólume à história de Anzaldúa e sem conhecer a história da mulher latina. 

Para discutir o conceito de auto-história nesse momento, apresentam-se fragmentos de 

textos ainda inéditos, catalogados na visita realizada aos arquivos, em novembro de 2016 na 

                                                           
169 Tradução livre: Junto com a participação nos movimentos sociais, as latinas também se engajaram no 

desenvolvimento de métodos de praxis político. Inspirado na prática de concientização de Paolo Freire, onde as 

comunidades constroem uma consciência política auto-reflexiva, as latinas têm contribuído para os esforços de 

capacitação através da alfabetização e dar voz, ao documentar histórias silenciadas.  
170 Tradução livre: Em uma idade muito adiantada eu tive uma sensação forte de quem eu era eo que eu era 

aproximadamente eo que era justo. Eu tinha uma vontade teimosa. Procurava constantemente mobilizar a minha 

alma sob o meu próprio regime, viver a vida segundo os meus próprios termos, por mais inadequada que fosse 

para os outros. 



121 

Universidade do Texas em Austin. Lá houve a oportunidade de ter acesso a manuscritos, 

arquivos de computador, áudios e imagens que farão parte desta análise. Segundo Anzaldúa: 

 

The purpose for dealing with our autohistorias (auto means about the self 

and historia means both history and story), and artistic processes may be to 

heighten our perception of the world and strengthen of our memory. This 

results in a rearrangement and reevaluation of things that have happened to 

us. (ANZALDÚA, Benson Library-Texas University at Austin. Gloria 

Evangelina Anzaldúa Papers, 1942-2004) 171 

 

Ao estabelecer o propósito de lidar com as diferentes percepções de mundo e 

diferentes trocas de experiências, Anzaldúa aponta para a necessidade do compartilhamento 

das ações ou, como apresentado por ela, a composição de “our autohistórias”, “our 

perception”172. Nesse sentido, lugar compartilhado é o lugar de coalisão, conforme discutido 

anteriormente. A troca de experiências e compartilhamento dos mundos configura-se no 

rearranjo das concepções e, por fim, na mudança de consciência tão almejada para o 

empoderamento da mulher. Ainda segundo as palavras da escritora chicana, lidar com esses 

processos a tornam mais consciente e, da mesma forma, àqueles que também são escritores, 

pois, para ela, “in writing we are changed173”. Ainda segundo Anzaldúa, ao tratar do ato de 

escrever: 

 

The act of writing also has the capacity to heal the writer and the reader. 

Process and processing one’s writing means to look at one’s own existence, 

and improve our ability to confront what we are and where we are. The 

greater our consciousness the better one can process. Consciousness is 

awareness of now. Awareness is the ability to perceive the existence of 

something. (ANZALDÚA, Benson Library-Texas University at Austin. 

Gloria Evangelina Anzaldúa Papers, 1942-2004) 174  

 

                                                           
171 Tradução livre: O propósito de lidar com nossas autohistorias (auto significa sobre o eu e historia significa 

história e história), e processos artísticos podem ser para aumentar nossa percepção do mundo e fortalecer nossa 

memória. Isso resulta em um rearranjo e reavaliação de coisas que nos aconteceram.  Arquivos catalogados na 

Box 55, Folder 18, p. 4. Writting Guide, “Autohistorias as Process Writing”. 29 de janeiro de 1997. 
172 Tradução livre: nossas auto-historias, nossas percepções. 
173 Tradução livre: na escrita nós somos mudados. 
174 Tradução livre: O ato de escrever também tem a capacidade de curar o escritor eo leitor. Processo e 

processamento da própria escrita significa olhar para a própria existência e melhorar nossa capacidade de 

confrontar o que somos e onde estamos. Quanto maior a nossa consciência, melhor podemos processar. 

Consciência é o conhecimento do agora. Consciência é a capacidade de perceber a existência de algo. Arquivos 

catalogados na Box 55, Folder 18, p. 4. Writting Guide, “Autohistorias as Process Writing”. 29 de janeiro de 

1997. 
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Essa consciência apontada por Anzaldúa configura-se em uma ação contínua de 

autodescobrimento e autorreflexão sobre a vida e suas experiências, pois essas ações a 

transformam em uma melhor observadora, “vivenciadora” e, por sua vez, escritora. A autora 

sinaliza que a arte apenas se concretiza, é bem-sucedida, quando muda a forma de como você 

se sente ou, de outra pessoa, quando muda sua atitude com relação ao seu passado e também 

muda a sua perspectiva do que foi o passado. Para Anzaldúa “[…] A piece of art succeeds 

when it changes how you perceive yourself and others. It is then that art adds information and 

insight into the condition of being wo/men.” (p.4) 175 

Contribem com o debate as observações de Chela Sandoval (2007), ao unir a visão de 

transformação social à auto-história teoria. Segundo a pesquisadora: 

 

[…] Anzaldúa believed that it is only through autohistoria-teoría that 

new forms of collectivity and leadership could emerge that would be 

capable of changing the world. For Anzaldúa, autohistoria-teoría is 

transfigurative. It is a shamanistic method that depends upon the 

ability of performance to transform the storyteller and the witness into 

something or someone else. (SANDOVAL, 2007, p. 6-7) 176 

 

Sandoval (2007) discute teorias de sobrevivência e transformação, unindo diferentes 

histórias que compõem o texto Critical Moments. Segundo a autora, trata-se de deixar o lugar 

de espectador passivo para se transformar em uma testemunha ativa do que está acontecendo, 

pois ,“[...] As you speak you are transformed and transformer, leader, shaman. I am 

convinced that this kind of “shaman-witness ritual” is crucial to any methodology of 

emancipation.”177 Ao estabelecer suas reflexões a partir do conceito de auto-história teoria, 

Sandoval aponta para a necessidade de emancipação dos seres subalternos e união das 

diferentes histórias. Nesse sentido, é oportuno mencionar o que Anzaldúa propõe quando 

pensa o ato da leitura e de que maneira essa ação impacta diretamente na produção de sentido 

dos seres que passam por essa experiência. Segundo Anzaldúa: “A lot of my poems, stories, 

and essays (what I call autohistorias) are about reading-not just Reading as in the act of 

                                                           
175 Tradução livre: Uma obra de arte sucede quando muda como você percebe a si mesmo e aos outros. É então 

que a arte acrescenta informações e percepção sobre a condição de ser wo / men Arquivo catalogado na Box 55, 

Folder 17 (At the request of the Anzaldúa literary trust, no photocopying is allowed of material in this folder) 

Writing Guide “Nepantla and the Creative Process” (from a writing and art guide book in progress) 

13/Nov/2002. 
176 Tradução livre: Anzaldúa acreditava que só através da autohistoria-teoría poderiam surgir novas formas de 

coletividade e liderança capazes de mudar o mundo. Para Anzaldúa, a autohistoria-teoría é transfigurativa. É um 

método xamanístico que depende da capacidade de desempenho para transformar o contador de histórias ea 

testemunha em algo ou outra pessoa. 
177 Tradução livre: Enquanto você fala você é transformado e transformador, líder, xamã. Estou convencida de 

que esse tipo de "ritual de xamã-testemunha" é crucial para qualquer metodologia de emancipação. 
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Reading words on a page, but also “Reading” reality and refleticting on that process and the 

process of writing in general.” (ANZALDÚA apud KEATING, 2009, p. 169) 178 

Em entrevista concedida a María Henriquez Betancor, Anzaldúa sintetiza a concepção 

de auto-história da seguinte forma: 

 

One of the essays I’m writing focuses on what I call autohistorías-the 

concept that Chicanas and women of color write not only about abstract 

ideas but also bring in their personal history as well as the history of their 

community. I call it “auto” for self-writing, and “historia” for history-as in 

collective, personal, cultural, and racial history-as well as for fiction, a story 

you make up. History is fiction because it’s made up, usually made up by the 

people who rule. (ANZALDÚA apud BETANCOR, 2000, p. 242) 179  

 

Ao afirmar a necessidade de escrita das “chicanas and women of color”, Anzaldúa 

propõe não apenas contar a sua história, contar apenas sobre questões abstratas, mas, também, 

trazer à tona as histórias pessoais, tanto quanto as histórias de suas comunidades, ou seja, 

partilhar a história do outro. A citação em análise é emblemática, pois resume adequadamente 

o conceito de auto-história e, por sua vez, cumpre seu papel de descolonizar o olhar 

inacessível perante os escritores. Anzaldúa partilha sua forma de pensar e produzir seus 

textos, notadamente pensado no seu íntimo e no outro.  

Dessa maneira, conclui-se que o conceito de auto-história, além de ampliar as 

reflexões sobre a relação autor-obra-público, conecta de forma intrínseca a produção 

anzalduana a uma memória coletiva de luta contra a opressão e destaca o real poder da 

linguagem, configurando-se, assim, em uma produção de resistência que expõe as diferentes 

realidades existentes e não apenas a estabelecida pelo poder hegemônico. Essa concepção 

dialoga com os (des) caminhos utilizados no título deste capítulo, por simbolizarem o 

interesse em seguir a proposta de Anzaldúa de trilhar diferentes percursos em busca da 

ampliação do conhecimento, não se estabelecendo em um só lugar, em um só grupo, mas 

ouvindo a todos e os representando em sua(s) auto-história(s). 

 

                                                           
178 Tradução livre: Muitos de meus poemas, histórias e ensaios (o que eu chamo de autohistorias) são sobre 

leitura - não apenas leitura como no ato de ler palavras em uma página, mas também "ler" a realidade e refletir 

sobre esse processo e o processo de escrita em geral. 
179 Tradução livre: Um dos ensaios que estou escrevendo enfoca o que chamo de autohistorias - o conceito de 

que Chicanas e mulheres de cor escrevem não só sobre ideias abstratas, mas também trazem sua história pessoal, 

bem como a história de sua comunidade. Eu o chamo de "auto" para a auto-escrita, e "historia" para a história - 

como na história coletiva, pessoal, cultural e racial - bem como para a ficção, uma história que você compõe. A 

história é ficção porque é feita, geralmente composta pelas pessoas que governam.  
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CAPÍTULO III 

FRONTEIRAS, LIMIARES E MATERIALIDADE EM BORDERLANDS/ LA 

FRONTERA  
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Fronteiras, limiares e materialidade em Borderlands/La Frontera 

 

Os conceitos de Auto-história, Nepantla e New Mestiza são de grande valia para a 

compreensão da produção anzalduana e materialização desta pesquisa. Objetiva-se, neste 

capítulo, discutir sobre a representação dos seres subalternos narrados nas produções de 

Anzaldúa, haja vista a necessidade de se refletir sobre a(s) identidade(s) no contexto 

fronteiriço. 

As reflexões perpassam pelos estudos subalternos e pós-coloniais, possibilitando ao 

leitor ampliar conceitos advindos da produção de Anzaldúa, a exemplo de Autohistoria e 

Nepantla. Ao discutir sobre esses importantes pensamentos de Anzaldúa, o trabalho procurou 

materializar as reflexões a partir do texto Borderlands/La Frontera e os arquivos advindos da 

biblioteca americana já apresentada. Diante do conceito de New Mestiza, realizou-se um 

diálogo com os preceitos de Gayatri Spivak no texto “Can the subaltern speak?”, debatendo a 

ampliação do texto de Spivak no contexto fronteiriço. A reflexão sobre Nepantla oportunizou 

um olhar sobre o movimento de travessia cultural objetivado pela autora chicana. Sobre auto-

história, aprofundou-se a reflexão juntamente com os arquivos e repertório de Anzaldúa. 
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3.1- Can the new mestiza speak? A representação da figura subalterna em Borderlands/ 

La Frontera 

 

Faceless, nameless, invisible, taunted with "Hey cucaracho" (cockroach). Trembling 

with fear, yet filled with courage, a courage born of desperation. Barefoot and 

uneducated, Mexicans with hands like boot soles gather at night by the river where 

two worlds merge creating what Reagan calls a frontline, a war zone. The 

convergence has created a shock Culture, a border culture, a third country, a closed 

country. (ANZALDÚA, 2012, p. 11)180. 

 

 

A epígrafe escolhida para este subcapítulo expõe como os seres subalternos que vivem 

na dualidade da fronteira são caracterizados. Anzaldúa retrata de forma desnuda os adjetivos e 

comparações feitas contra o povo chicano que, somadas às diferenças culturais na fronteira, 

aumentam o abismo existente entre os povos. Cria-se, diante desse contexto, um mundo 

paralelo, um terceiro espaço, com uma identidade completamente diferente. 

Para discutir acerca da temática da subalternidade em Borderlands, fez-se necessário 

conhecer o que a teoria tem a nos dizer. O termo “subalterno”, do latim subalternus, significa 

‘aquele que depende de outrem: pessoa subordinada a outra’. Neste estudo, toma-se 

“subalterno” como expressão que se refere à perspectiva de pessoas de regiões e grupos que 

estão fora do poder da estrutura hegemônica; daí o conceito de subalternidade exigir um 

espaço territorial definido e demarcado, bem como àqueles que se encontram fora do 

pensamento hegemônico. 

A expressão “subalterno” começou a ser utilizada nos anos 1970, na Índia, como 

referência às pessoas colonizadas do subcontinente sul-asiático, e possibilitou um novo 

enfoque na história dos locais dominados, até então, vistos apenas sob a perspectiva dos 

colonizadores e seu poder hegemônico. Emergiria, assim, o nome “subalternidade” que, de 

nome abstrato, teria seu sentido deslocado para certa concretude e visibilidade. 

Vale lembrar que, para Edward Said (1988), “a palavra subalterno, em primeiro lugar, 

tem conotações política e intelectual”, implicando novas proposições de análise em face do 

poder hegemônico estabelecido. Isso concorre, ainda, para asseverar debates sobre o que é 

dito como verdade. Questiona-se, por essa perspectiva, o papel do intelectual na sociedade e 

                                                           
180 Tradução livre: Sem rosto, sem nome, invisível, insultado como "Hey cucaracho" (barata). Tremendo de 

medo, mas cheio de coragem, uma coragem nascida do desespero. Descalço e sem instrução, mexicanos com 

mãos como solas de sapato se reúnem à noite à beira do rio, onde dois mundos se fundem criando o que Reagan 

chama de uma linha de frente, uma zona de guerra. A convergência criou uma cultura de choque, uma cultura de 

fronteira, um terceiro país, um país fechado. 
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de que forma esse intelectual ocupa seu lugar de questionador do status quo, facultando 

direito à voz àqueles que representam a situação marginal. 

Os estudos subalternos começaram no início dos anos de 1980, com o indiano Ranajit 

Guha,181 como uma intervenção na historiografia sul-asiática, enquanto se tornava um modelo 

para o subcontinente e, rapidamente, possibilitaria uma séria crítica ao pós-colonialismo. 

Alguns pensadores, como Ranajit Guha e Gayatri Spivak, utilizam o termo “subalterno” para 

se referir a grupos marginalizados; grupos esses que não possuem voz ou representatividade, 

em decorrência de seu status social. Cabe dizer que se trata de um atributo geral relacionado à 

subordinação da sociedade, em termos de classe, casta, idade, gênero e trabalho. 

Em outras palavras, Ranajit Guha indica que o subalterno é, por definição, um não 

registrado ou registrável, incapaz de agir como um agente histórico da ação hegemônica, ou 

seja, de estar presente nas dicotomias estruturais e na constituição dos heróis do drama 

nacional, na escrita, na literatura, na educação, nas instituições, na administração da lei e na 

autoridade, uma vez que tais produções estão atravessadas pelo olhar de formação do Estado. 

É válido lembrar, então, que uma importante prerrogativa para o desenvolvimento do 

Grupo de Estudos Subalternos Sul-Asiáticos182 foi reescrever a trajetória da Índia colonial de 

um distinto e separado ponto de vista, o das massas, promovendo uma história alternativa com 

relação ao discurso oficial dos historiadores que se inscreviam, na ideologia de suas alianças 

políticas, com a raj inglesa.183 

Dessa forma, tal reflexão apresentada pelo grupo Sul-Asiático dialoga com o grupo 

Latino-Americano de estudos da subalternidade. A Associação Latino-Americana de Estudos 

Subalternos foi, originalmente, formada por cinco integrantes: John Beverly, Robert Carr, 

José Rabasa, Javier Sanjinés e Ileana Rodrigues, cujo primeiro encontro ocorreu na George 

Mason University, em 1992. 

Dentre os representantes do Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos, merece 

destaque o texto de fundação do grupo, que se encontra na revista Boundary 2 (1993), o livro 

organizado por Ileana Rodríguez, The Latin American subaltern studies reader (2001) e os 

                                                           
181 Ranaj Guha editou Subaltern Studies I-VI (1982-89). Suas publicações incluem A Rule of Property for 

Bengal: An Essay on the Idea of Permanent Settlement (1963, 1982, 1996), Elementary Aspects of Peasant 

Insurgency in Colonial India (1983), e Dominance without Hegemony: History and Power in Colonial India. 

Tem atuado como professor e pesquisador em várias universidades da Índia, Inglaterra, Estados Unidos e 

Austrália. 
182 Sobre o Grupo de Estudos Subalterno Asiáticos, sugere-se a leitura do livro O direito ao grito: a hora do 

intelectual subalterno em Clarice Lispector, 2013, no qual o primeiro capítulo traz um levantamento histórico 

sobre o desenvolvimento do grupo e suas perspectivas. 
183 British Raj refere-se à dominação inglesa no subcontinente indiano entre os anos de 1858 e 1947, na região 

comumente conhecida como Índia na contemporaneidade, possui áreas diretamente administradas pelo Reino 

Unido. 
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trabalhos do venezuelano John Beverly, em especial, seu livro Subalternidad y representacíon 

(2004). A esses podem agregar-se os trabalhos dos entusiastas: Walter Mignolo, no livro 

Histórias locais/ Projetos globais (2003), e Alberto Moreiras, no livro A exaustão da 

diferença: a política dos estudos culturais latino-americanos (2001). 

De acordo com Ileana Rodríguez184, o que uniu os pesquisadores do Grupo Latino-

−Americano consistiu em uma intuição partilhada com o Grupo Sul-Asiático de Estudos 

Subalternos, que, de certa forma, foi de relevância para o trabalho, ao compartilharem e 

vivenciarem a mesma herança colonial. 

Rodríguez (2001) aponta que, “compartilhando o modelo do Grupo Sul Asiático, nós 

decidimos ser um grupo descentralizado e democrático com um projeto acadêmico que 

continuaria o legado de estudos politicamente comprometidos.” (RODRIGUEZ, 2001, p.1) 185 

Para o grupo, a queda de regimes autoritários, na América Latina, o final do 

comunismo, a contínua mudança dos projetos revolucionários, no processo de 

redemocratização e a nova dinâmica criada pelos efeitos da comunicação de massa e os 

arranjos da economia transnacional, constituem-se desenvolvimentos que clamam por novas 

maneiras de pensar e atuar politicamente. 

De acordo com as palavras de John Beverly (2004), a perspectiva dos estudos 

subalternos não só implica uma forma de produção autocrítica acadêmica, como, também, 

conduz à possibilidade de uma nova maneira de conceber o projeto de esquerda em condições 

de globalização e pós-modernidade, ocasião que o desejo de democratização e 

desierarquização cultural se faz presente. 

Beverly (2004) afirma que “os estudos subalternos tratam sobre o poder, sobre quem o 

tem e quem não o tem, quem está ganhando e quem está perdendo.” (BEVERLEY, 2004, p. 

23) 186 Aloja-se aí a dificuldade do debate acerca da representação do subalterno enquanto 

sujeito social dentro do discurso hegemônico e dos muros da universidade, porque os estudos 

subalternos “não são apenas novas formas de produção de conhecimento acadêmico, devem 

                                                           
184 Professora de Literatura e Culturas da América Latina no Departamento de Espanhol e Português da 

Universidade do Estado de Ohio. Dentre suas publicações, encontram-se os livros Women, Guerrillas, and Love 

e House/Garden/Nation: Space, Gender, and Ethnicity in Post-Colonial Latin American Literatures by Women. 

Tem desenvolvido pesquisas sobre estudos da subalternidade, teoria pós-colonial e estudos femininos. 
185 On the model of the South Asian Collective we decided to be a decentralized and democratic collective with 

an academic project that would continue the legacy of politically committed scholarship. 
186 los estúdios subalternos tratam sobre el poder, quem lo tiene y quién no, quién lo está ganando y quién lo está 

perdiendo. 
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ser, também, formas de interferir politicamente nessa produção.” (BEVERLEY, 2004, p.56) 

187 

Pode-se observar, com isso, o quanto o saber acadêmico se encontra atravessado pela 

construção social da subalternidade, e vice-versa, e como a emergência do debate, acerca do 

subalterno em face da hegemonia, alterna esse saber. Para o crítico venezuelano: “[...] o 

subalterno é subalterno em parte porque não pode ser representado adequadamente pelo saber 

acadêmico (e pela teoria) [...] porque esse saber é uma prática que produz ativamente a 

subalternidade (a produz no ato mesmo de representá-la.)” (BEVERLEY, 2004, p. 23) 188  

Por essa perspectiva, Beverley indica a dimensão além-fronteira do poder da elite 

estadunidense que posiciona a América Latina “nas entranhas do monstro.” (MARTI apud 

BEVERLEY, p. 24) 189 Tem-se, todavia, a representação de um local sendo falado por alguém 

que está em outro lugar. É o que Spivak aponta ao dizer que a representação não é só um 

problema de “falar sobre, mas também de falar por.” 

Nessa vertente, a teórica indiana discute os mecanismos que regem o processo da 

subalternidade. Destaca, a autora, que o termo “subalterno” não corresponde a uma palavra 

clássica para o oprimido, mas à representação daqueles que não conseguem seu espaço em um 

contexto globalizante, capitalista, totalitário e excludente, visto que “subalterno é sempre 

aquele que não pode falar, pois se fala já não o é”. Entende-se nesse trabalho que o cerne da 

questão do subalterno está no fato dele não querer ser representado pelo discurso alheio, daí a 

concretude do discurso de Anzaldúa neste cenário, pois a autora não procura representar ou 

falar por, mas sim, exteriorizar o seu próprio discurso. Convém lembrar, que mesmo ao falar, 

o subalterno pode esbarrar na vontade do outro em não ouví-lo, aumentando ainda mais o 

abismo existente. 

O livro de Spivak nos faz ouvir o “balbucio”, nas palavras de Hugo Achugar (2006), 

daqueles que não têm voz nem lugar na sociedade contemporânea e que são excluídos dos 

grandes centros letrados. Daí pensar no contexto de uma mulher, indiana, completamente 

distante do centro hegemônico190, que propõe uma autorreflexão aos intelectuais no mundo 

contemporâneo.  

                                                           
187 [...] no son solo nuevas formas de producion de conocimiento acadêmico; deben ser también formas de 

intervenir politicamente em esa produccíon, desde la perspectiva del subalterno.  
188 el subalterno es subalterno em parte porque no puede ser representado adecuadamente por el saber acadêmico 

(y por la “teoria”) [...] porque esse saber es uma pratica que produce activamente la subalternidad (la produce em 

el acto mismo de representarla) 
189 en las entrañas del mostro.  
190 A referência se dá no contexto de publicação do texto de Spivak em 1988. Atualmente, Spivak é docente na 

Columbia University nos Estados Unidos e tem produzido seus trabalhos já como intelectual mundialmente 

conhecida. 
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De acordo com a autora, escrevemos como povos que tiveram a consciência formada 

como sujeitos coloniais e, negar isso, seria negar nossa própria história. Com efeito, a obra 

analisa como o tema do terceiro mundo é representado pelo discurso ocidental do primeiro 

mundo. Além disso, desfere uma contundente crítica no que concerne à forma com que a 

produção do intelectual ocidental está atravessada pelos “interesses econômicos 

internacionais”. Não é forçoso observar que as leis ditadas pelo projeto imperialista sufocam 

os marginais e não lhes dá “permissão para narrar”. Sob essa premissa repousa o projeto de 

Spivak e de outros pesquisadores: revisitar a historiografia da Índia colonial pela perspectiva 

de uma cadeia descontínua das insurreições camponesas durante a ocupação colonial. 

A produção abarca pontos biográficos da autora como sua insistente luta contra a 

mediocridade do pensamento humano, do sistema patriarcal que marca nossa sociedade, das 

mazelas sociais e, acima de tudo, do preconceito contra a mulher subalterna. Para a estudiosa, 

“o subalterno não pode falar. Não há valor algum atribuído à ‘mulher’ como um item 

respeitoso nas listas de prioridades globais.” 

Spivak afirma, então, que a condição de subalternidade é a condição do silenciamento, 

ou seja, o subalterno necessariamente carece de um representante por sua própria condição de 

silenciado. Por um lado, observa-se a divisão internacional entre a sociedade capitalista regida 

pela lei imperialista e, por outro, a impossibilidade de representação daqueles que estão à 

margem ou centros silenciados. Nesse bojo, sobressai o questionamento instigante da 

pesquisadora: Pode o subalterno falar? Para tanto, Spivak propõe uma tomada de consciência 

sobre a produção de uma história justa que procure representar, verdadeiramente, a narrativa 

dos subalternos. 

A obra provoca inquietação e desconforto, obrigando a revisão de pontos dissonantes 

presentes no intelectualismo contemporâneo. É importante salientar que os grupos que 

formam/representam a intelectualidade vigente e que não assumem seus papéis de atuantes 

sociais, de perturbadores do status quo (rememorando as palavras de Edward Said), recebem 

duras críticas da autora indiana. 

O texto “O direito ao grito da subalternidade na América Latina”, de Edgar Cézar 

Nolasco, colabora para a discussão e conceituação do que seja subalternidade e auxilia-nos a 

concluir de forma mais pontual nossa discussão sobre o assunto, pelo menos na América 

Latina: 
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Talvez se devesse pensar o conceito de subalternidade na América Latina 

tendo em mente que América é um substantivo feminino, logo 

historicamente subalterna por excelência (no que pese a lembrança de um 

preconceito). Mas daí surgiria uma primeira pergunta: subalternista aos 

olhos de quem? É-se subalterno, sempre, aos olhos do outro, do de fora? Só 

se pode pensar em tal conceito numa perspectiva comparatista dualista e 

hegemônica? Parece-me que não. Talvez o conceito de subalternidade venha 

nos mostrar que é possível pensar no local, no próprio, no regional, sem abrir 

mão, por exemplo, do atual contexto globalizante, capitalista, totalitário e 

excludente no qual estamos vivendo, por mais que isso nos pareça 

contraditório. (NOLASCO, 2010, p. 64)  

 

Dessa forma, cabe aos pesquisadores trazerem a discussão para o interior dos muros da 

universidade ou para fora dela, à medida que o discurso subalternista desconstrói o discurso 

acadêmico e disciplinar e tenta propor caminhos para que exista, ou, se possível, ouça-se a 

voz daqueles que estão à margem da sociedade. É oportuno enfatizar que esse é o ponto de 

partida que move a pesquisa de Spivak. 

Pelo exposto, percebe-se que os estudos subalternos, quando entram em cena, 

proporcionam não só uma nova forma de produção autocrítica acadêmica, como, também, 

conduzem à possibilidade de uma nova forma de conceber o projeto de esquerda em 

condições de globalização e pós-modernidade, uma vez que os grupos, em sua essência, 

compartilhavam os ideais de mudança social e cultural.   

Dito isso, Borderlands/La Frontera examina a condição das mulheres nas culturas 

latina e chicana, chicanos na sociedade americana branca e lésbicas no mundo heterossexual. 

Pela combinação de uma narrativa histórica e biográfica, Anzaldúa permite ao leitor conhecer 

a situação da mulher dentro do contexto fronteiriço. 

Para a autora, a melhor saída para as mulheres de sua cultura é a educação como porta 

de saída de um mundo de opressão e subserviência ao poder masculino.  

 

The culture and the Church insist that women are subservient to males. If a 

woman rebels she is a mujer mala. If a woman doesn't renounce herself in 

favor of the male, she is selfish. If a woman remains a virgen until she 

marries, she is a good woman. For a woman of my culture there use to be 

only three directions she could turn: to the Church as a nun, to the streets as 

a prostitute, or to the home as a mother. Today some of us have a fourth 

choice: entering the world by way of education and career and becoming 

self-autonomous persons. (ANZALDÚA, 2012, p. 39)191 

                                                           
191 Tradução livre: A cultura e a Igreja insistem que as mulheres são subservientes aos homens. Se uma mulher 

se rebela ela é uma mulher má. Se uma mulher não renuncia a favor do homem, ela é egoísta. Se uma mulher se 

mantém virgem até que ela se case, ela é uma boa mulher. Para uma mulher da minha cultura há apenas três 

direções que ela possa seguir: a Igreja como uma freira, para as ruas como uma prostituta, ou para casa como 

uma mãe. Hoje, algumas de nós temos uma quarta escolha: entrar no mundo por meio de educação e trabalho e 

se tornando pessoas independentes. 
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Anzaldúa expõe que a fronteira entre México e Estados Unidos não só demarcou um 

espaço territorial, estabeleceu, também, um abismo entre dois povos, onde se romperam 

crenças, sonhos e culturas. Ao narrar as precariedades da vida fronteiriça, Gloria Anzaldúa 

concede voz aos sujeitos subalternos que povoam sua obra, relatando sua própria experiência 

de vida “fronteiriça”. 

Desse modo, o texto rediscute o conceito de fronteira, não apenas como uma divisão 

territorial, mas como uma divisão da identidade cultural, social e física, que distancia os 

povos e suas relações de poder. Segundo a autora: 

 

The U.S.-Mexican border es una herida abierta where the Third World grates 

against the first and bleeds […] – a border culture. A border is a dividing 

line, a narrow strip along a steep edge. It is in a constant state of transition. 

The prohibited and forbidden are its inhabitants. Los atravessados live here: 

the squint-eyed, the perverse, the queer […] in short, those who cross over, 

pass over, or go through the confines of the "normal." Gringos in the U.S. 

Southwest consider the inhabitants of the borderlands transgressors […]. 

(ANZALDÚA, 2012, p. 25) 192. 

 

Observa-se que Anzaldúa produz sua obra a partir da condição na qual se encontra, 

quer tenha consciência disso ou não, embora, por toda sua trajetória intelectual pública, 

posicione-se como defensora da causa chicana, the new mestiza- “this book, then, speaks of 

my existence.” (ANZALDUA, 2012, p. 19) A consciência subalterna fala por sua obra. 

Diálogo estabelecido com o que discute Walter Mignolo: 

 

[...] a razão subalterna é aquilo que surge como resposta à necessidade de 

repensar e reconceitualizar as histórias narradas e a conceitualização 

apresentada para dividir o mundo entre regiões e povos cristãos e pagãos, 

civilizados e bárbaros, modernos e pré-modernos e desenvolvidos e 

subdesenvolvidos, todos eles projetos globais mapeando a diferença 

colonial. (MIGNOLO, 2003, p. 143) 

 

É oportuno mencionar o que propõe John Beverly (2004), ao observar que a 

perspectiva subalternista conduz à possibilidade de nova política interpretativa, que 

oportuniza sair das amarras europeia e americanista, dando vida ao embate entre o latino-

−americanismo e a hegemonia americana, desenvolvendo diferentes perspectivas para seus 

povos. 
                                                           
192 Tradução livre: A fronteira EUA-México é uma ferida aberta, onde o Terceiro Mundo roça contra o primeiro 

e sangra [...] - uma cultura de margem. A fronteira é uma linha divisória, uma estreita faixa ao longo de uma 

borda íngreme. Ela está em constante estado de transição. Os proibidos e banidos são os seus habitantes. Os 

atravessados vivem aqui: o vesgo, o perverso, o estranho [...] Em suma, aqueles que atravessam, passam por 

cima, ou percorrem os limites do "normal". Gringos no sudoeste EUA consideram os habitantes da fronteira 

como transgressores. 
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Segundo Beverly (2004), os estudos subalternos não só implicam nova forma de 

produção autocrítica acadêmica, como também conduzem à possibilidade de nova concepção 

do projeto de esquerda em condições de globalização e pós-modernidade, ocasião que o 

desejo de democratização e desierarquização cultural se faz presente.  

Dessa forma, entende-se “subalterno” como expressão que se refere à perspectiva de 

pessoas de regiões e grupos que estão fora do poder da estrutura hegemônica; daí o conceito 

de subalternidade exigir um espaço territorial definido e demarcado, bem como àqueles que se 

encontram fora do pensamento hegemônico. 

Isso explica o fato de a análise desta tese partir do texto literário como matéria 

discursiva cultural e tratar de forma específica de questões culturais e sociais que permeiam a 

obra, em que se busca ouvir o grito latino-americano na afirmação de sua cultura local. Um 

saber local representado por seus próprios intelectuais, libertando-se de um colonialismo 

teórico que vem caracterizando, há anos, os caminhos da crítica e da teoria literária. 

A condição de subalternidade é a condição do silêncio, ou seja, o subalterno carece 

necessariamente de um representante por sua própria condição de silenciado. Nesse contexto, 

verifica-se, por um lado, a divisão internacional entre a sociedade capitalista regida pela lei 

imperialista e, por outro, a impossibilidade de representação daqueles que estão à margem ou 

em centros silenciados. Sobressai aí o questionamento instigante de Spivak: podem os 

subalternos falar? 

Em seu trabalho, Spivak (1988) privilegia o projeto feminista, refletindo sobre a 

consciência da mulher subalterna. Uma vez posta à margem da sociedade no contexto da 

produção colonial em que o homem é o dominante, a mulher subalterna não tem história e não 

pode falar, sendo sempre deslocada às sombras. 

Retomando as palavras da pesquisadora indiana, ao enfatizar que “o subalterno 

feminino não pode ser ouvido ou lido”, o que implica conquistar um espaço de enunciação e 

garantir um lugar de discurso, ou seja, posicionar seu locus cultural ou locus discursivo em 

face da presença hegemônica masculina. Spivak afirma que o “[...] subalterno não pode falar e 

que não há nenhuma virtude em ter a mulher nos textos globais como um item de piedade e 

que a intelectual feminina enquanto intelectual tem uma tarefa circunscrita da qual ela não 

pode se manter como um adorno.” (SPIVAK, 1988, p. 308) 

Nesse sentido, Anzaldúa deixa de ocupar o lugar ornamental ora mencionado e expõe 

a ferida que ainda marca a cultura dos imigrantes mexicanos/chicanos, no contexto 

fronteiriço. Tal ferida continua aberta, sangrando, sem poder cicatrizar-se, pois as culturas 
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sempre estarão em choque. Para Anzaldúa, o imigrante é um deslocado e a fronteira sempre 

estará fechada para ele, pois: 

 

Borders are set up to define the places that are safe and unsafe, to distinguish 

us from them. A border is a dividing line, a narrow strip along a steep edge. 

A borderland is a vague and undetermined place created by the emotional 

residue of an unnatural boundary. It is in a constant state of transition. 

[…]Southwest consider the inhabitants of the borderlands transgressors, 

aliens-whether they possess documents or not, whether they're Chicanos, 

Indians or Blacks. (ANZALDÚA, 2012, p. 3)193. 

 

Neste contexto, Spivak (1988) apresenta uma discussão que tem como pano de fundo 

seu país, a Índia, e, por extensão, a ideologia do Grupo de Estudos Subalternos Indianos, 

fundado em fins dos anos 1970, que procura ouvir aqueles que estão à margem e posicionar-

se em relação a eles, questionando o modo como o pensamento europeu excluiu, também, 

numa relação de subalternidade, as demais regiões do mundo, inclusive a América Latina. É 

válido lembrar, então, que uma importante prerrogativa para o desenvolvimento do Grupo de 

Estudos Subalternos Sul-Asiáticos foi reescrever a trajetória da Índia colonial de um distinto e 

separado ponto de vista, o das massas, promovendo uma história alternativa com relação ao 

discurso oficial dos historiadores que se inscreviam na ideologia de suas alianças políticas 

com o Raj inglês. 

Daí, talvez, o porquê de os estudos subalternos proporem “descarrilhar e perturbar a 

vontade dos poderosos” (MIGNOLO, 2003, p. 271), unidos pela preocupação de escrever a 

história em uma perspectiva pós-colonial, atuante e subalterna. Essa “vontade” de descarrilhar 

o poder estabelecido é o que move as palavras e a auto-história de Anzaldúa. Dessa maneira, 

este estudo encontra materialidade na obra Borderlands ao associar essa escrita social que 

atravessa toda a narrativa. Sobre o direito à voz, ora discorrido sob a perspectiva de Spivak, 

evidencia-se a seguinte afirmação de Anzaldúa: “I will no longer be made to feel ashamed of 

existing. I will have my voice: Indian, Spanish, white. I will have my serpent’s tongue-my 

woman’s voice, my sexual voice, my poet’s voice. I will overcome the tradition of silence”. 

(ANZALDÚA, 2012, p. 81)194. 

                                                           
193 Tradução livre: Fronteiras são configuradas para definir os lugares que são seguros e inseguros, para 

distinguir nós de deles. A fronteira é uma linha divisória, uma estreita faixa ao longo de uma borda íngreme. A 

fronteira é um lugar vago e indeterminado criado pelo resíduo emocional de um limite não natural. Ela está em 

constante estado de transição. [...] O Sudoeste considera os habitantes da fronteira como transgressores, 

extraterrestres, mesmo se possuírem documentos ou não, se forem chicanos, índios ou negros. 
194 Tradução livre: Eu não sentirei mais vergonha de existir. Eu terei a minha voz: Indígena, Espanhola, branca. 

Eu terei a minha língua de serpente-minha voz feminina, minha voz sexual, minha voz de poetiza. Eu superarei a 

tradição do silêncio.  
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Para Beverly, “os estudos subalternos tratam sobre o poder, sobre quem o tem e quem 

não o tem, quem está ganhando e quem está perdendo.” (BEVERLEY, 2004, p. 23) Aloja-se 

aí a dificuldade do debate acerca da representação do subalterno enquanto sujeito social 

dentro do discurso hegemônico e dos muros da universidade, porque os estudos subalternos 

“não são apenas novas formas de produção de conhecimento acadêmico, devem ser, também, 

formas de interferir politicamente nessa produção.” (p. 56) 

Seguindo esse pensamento, o crítico Edward Said pontua que “os verdadeiros 

intelectuais devem correr o risco de serem queimados na fogueira, crucificados ou 

condenados ao ostracismo.” (SAID, 2005, p. 22) Said (2005), ao apresentar sua perspectiva 

sobre o intelectual, categoriza-o como um “exilado e marginal, como amador e autor de uma 

linguagem que tenta falar a verdade ao poder.” (p. 15) Posiciona-se como um questionador do 

nacionalismo patriótico, do pensamento corporativo e do sentido de privilégio de classe, etnia 

ou gênero. Em outras palavras, o principal dever do intelectual é a busca de uma relativa 

independência, em face das pressões do mundo contemporâneo. 

Essa definição pode ser observada no texto de Anzaldúa, quando a autora se posiciona 

acerca de sua identidade: 

 

So, don’t give me your tenets and your laws. Don’t give me your lukewarm 

gods. What I want is an accounting with all three cultures-white, Mexican, 

Indian. I want the freedom to carve and chisel my own face, to staunch the 

bleeding with ashes, to fashion my own gods out of my entrails. And if 

going home is denied me then I will have to stand and claim my space, 

making a new culture-una cultura mestiza-with my own lumber, my own 

bricks and mortar and my own feminist architecture. (ANZALDÚA, 2012, p. 

44) 195 

 

A obra de Anzaldúa não apenas dialoga com os postulados nos estudos da 

subalternidade; trata-se de uma forma de questionar os conceitos por ora definidos a partir da 

perspectiva dominante, branca e europeia, sendo repensada sob o viés que leve em 

consideração o contexto latino-americano. 

Ao atribuir a seus personagens uma não identidade, na qual não há nomes e rostos, 

Anzaldúa alcança descrever a face subalterna dos seres que vivem na fronteira, pois não se 

                                                           
195 Tradução livre: Então, não me venha com seus princípios e suas leis. Não me venha com seus deuses morna. 

O que eu quero é uma prestação de contas com todas as três culturas-brancos, mexicanos, indígenas. Eu quero a 

liberdade para esculpir e entalhar meu próprio rosto, para estancar o sangramento com as cinzas, para moldar os 

meus próprios deuses das minhas entranhas. E se ir para casa me é negado, então vou ter que ficar e reivindicar o 

meu espaço, fazendo uma nova cultura, uma cultura- mestiça, com minha própria madeira serrada, meus próprios 

tijolos e argamassa e minha própria arquitetura feminista. 



136 

trata de uma autora que trabalha com a temática fronteiriça, ela é um ser fronteiriço, um ser 

atravessado, faceless, como todos os outros.  

Com efeito, os seres subalternos que habitam a fronteira são assim, reiteradamente, 

representados no livro de Anzaldúa: 

 

Faceless, nameless, invisible, taunted with "Hey cucaracho" (cockroach). 

Trembling with fear, yet filled with courage, a courage born of desperation. 

Barefoot and uneducated, Mexicans with hands like boot soles gather at 

night by the river where two worlds merge creating what Reagan calls a 

frontline, a war zone. The convergence has created a shock Culture, a border 

culture, a third country, a closed country. (ANZALDÚA, 2012, p. 11)196. 

 

Diante disso, questões referentes a crenças, sexualidade e cultura estampam as páginas 

de uma narrativa única que dá lugar aos sujeitos subalternos, onde duas ou mais culturas se 

encontram em seus limites e se confrontam permanentemente. A obra de Anzaldúa torna-se 

campo fértil para reflexões que ultrapassam o conceito de fronteira como limite entre países, 

que vai muito além das fronteiras ideológicas. Trata-se de entender a condição dos sujeitos 

“atravessados”, nas palavras de Anzaldúa, que não possuem lugar “aliens”, cuja condição de 

sujeito subalterno será sempre marginalizada e a luta pela sobrevivência será uma constante.  

Reconhece-se, nesta tese, que Borderlands/La Frontera é o lugar que aceita o limite 

entre histórias, o limite entre as diferentes culturas e pessoas, onde os subalternos são 

revelados e suas feridas expostas. Ao pensar dessa forma, amplia-se a leitura do texto 

anzalduano, expandindo sua metáfora cultural de uma narrativa social que consegue 

transformar a história de uma autora na história de muitas pessoas. 

Todavia, ao expor a face multicultural de Anzaldúa, evidencia-se o quanto todo seu 

sofrimento na busca por sua identidade, a exemplo da nova mestiça: 

 

The new mestiza copes by developing a tolerance for contradictions, a 

tolerance for ambiguity. She learns to be an Indian in Mexican culture, to be 

Mexican from an Anglo point of view. She learns to juggle cultures. She has 

a plural personality, she operates in a pluralistic mode-nothing is thrust out, 

the good the bad and the ugly, nothing rejected, nothing abandoned. Not 

only does she sustain contradictions, she turns the ambivalence into 

something else. (ANZALDÚA, 2012, p. 101)197 

                                                           
196 Tradução livre: Sem rosto, sem nome, invisível, insultado como "Hey cucaracho" (barata). Tremendo de 

medo, mas cheio de coragem, uma coragem nascida do desespero. Descalço e sem instrução, mexicanos com 

mãos como solas de sapato se reúnem à noite à beira do rio, onde dois mundos se fundem criando o que Reagan 

chama de uma linha de frente, uma zona de guerra. A convergência criou uma cultura de choque, uma cultura de 

fronteira, um terceiro país, um país fechado. 
197 Tradução livre: A nova mestiza enfrenta tudo isso desenvolvendo uma tolerância para contradições, uma 

tolerância para a ambiguidade. Ela aprende a ser um índio na cultura mexicana, a ser mexicana de um ponto de 

vista Americano. Ela aprende a conciliar culturas. Ela tem uma personalidade plural, opera em um modo 
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A citação anterior foi retirada do Capítulo “La conciencia de la mestiza-Towards a 

new consciousness” de Borderlands/La Frontera e dialoga diretamente com o cerne desta tese 

quando se afirma o quanto a história de Anzaldúa se mistura com a narrativa de Borderlands.  

Observa-se que a “new mestiza” ocupa o espaço de uma consciência agregadora que 

quebra as barreiras e luta contra a diferença de cultura e de gênero que se estabelece e dita as 

relações de poder na fronteira. Ao invés de propor uma luta pela divisão, a consciência da 

“new mestiza” desafia o status quo, promovendo uma releitura sobre as relações entre homens 

e mulheres, suas culturas e mundos, constituindo-se, em meio às diferenças, um pensamento 

novo, no qual todos possam se respeitar. 

Sobre o conceito de mestiçagem, Ashcroft, Griffiths, Tiffin (2000) afirmam que: 

 

The use of the Spanish term mestizaje has also become prevalent, 

particularly in Latin American studies, and is used to describe the cultural 

processes attendant to a long history of miscegenation by emphasizing 

heterogeneity and transculturation. Mestizaje is employed most 

commonly in cultural and linguistic analyses to denote plurality and is a key 

feature of Latin American regionalist discourse. (ASHCROFT, GRIFFITHS, 

TIFFIN, 2000, p. 121-122) 

 

Ainda segundo as autoras, esses termos, respectivamente de origem espanhola e 

francesa, registram semanticamente a ideia de mistura de raças e/ou culturas, uma vez que 

emergiram do discurso colonial que privilegiava a ideia de pureza racial e que justificava a 

discriminação racial empregando uma falsa antropologia de misturas raciais (mulatto, 

quadroon, octaroom, etc).  

Por essa perspectiva, Ashcroft, Griffiths e Tiffin (2000) ainda apontam que mestizo se 

distingue de Creole e de métisse de forma tão distante quando seu uso reflete a antiga e em 

larga escala colonização Espanhola e Portuguesa na América do Sul e posses 

Mesoamericanas. Essa recente colonização guiou a uma intensa troca cultural e racial entre os 

colonizadores espanhóis e portugueses com os indígenas, em muitos casos, anteriores a 

influência dos escravos negros africanos dentro dessa mistura cultural. Com isso, as autoras 

afirmam que esse processo, relativamente recente de colonização e a também recente 

independência das colônias espanholas e portuguesas, significa que, no discurso cultural da 

América Latina, a ideia de mestizo seja muito mais desenvolvida sob uma perspectiva 

positiva como sinal da cultura “nacional”, como sinal de compartilhamento, ao invés de 

disputa de indigeneidade. Ambos os termos têm mudado gradualmente de um uso pejorativo 

                                                                                                                                                                                     
pluralístico, nada é posto para fora, o bom, o mau e o feio, nada é rejeitado, nada abandonado. Ela não apenas 

sustenta contradições como também transforma a ambivalência em outra coisa. 
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para positivo, pois começaram a refletir nessas culturas uma percepção de miscigenação e 

troca entre as diferentes diásporas culturais que produziram poderosas formas de sinergias 

culturais, e que estas trocas culturais e raciais devem ser o lugar onde esses aspectos 

energizados de novas culturas possam residir. 

Nesse sentido, Anzaldúa afirma que “mestisaje” está relacionada à “mixed heritage, 

many cultures”, palavras essas que compõem uma percepção positiva na formação da 

identidade de um sujeito. A escritora chicana constata que: 

 

In a constant state of mental nepantilism, an Aztec word meaning torn 

between ways, la mestiza is a product of the transfer of the cultural and 

spiritual values of one group to another. Being tricultural, monolingual, 

bilingual, or multilingual, speaking apatois, and in a state of perpetual 

trasition, the mestiza faces the dilema of the mixed breed: wich collectivity 

does the daughter of a darkskinned mother listen to? (ANZALDÚA, 2012, p. 

110) 

 

Esse produto apontado por Anzaldúa é o resultado das diversas influências que 

compõem “the new mestiza”, a exemplo da cultura chicana, da cultura branca e cultura 

Mexicana, que se digladiam no ambiente fronteiriço e na própria identidade dos sujeitos. Ou 

seja, subconscientemente há um ataque a eles mesmos e a suas próprias crenças, como uma 

ameaça contínua que precisa de um contraposicionamento. Desse modo, “the new mestiza” se 

desenvolve como uma evolução para transitar por esses dilemas, um pensamento divergente, 

fora dos padrões, sendo mais inclusiva do que excludente. 

Contudo, Anzaldúa aponta que toda ambivalência dessas relações se encontra em um 

plano subconsciente, pois não se trata apenas de unir pedaços separados, mas, sim, de 

reconstruir uma nova consciência, a exemplo da “mestiza consciousness” que é capaz de 

quebrar os paradigmas unitários. Segundo Anzaldúa: 

 

[...] the future will belong to the mestiza. Because the future depends on the 

breaking down of paradigms, it depends on the straddling of two or more 

cultures. By creating a new mythos-that is, a change in the way we perceive 

reality, the way we see ourselves, and the ways we behave-la mestiza creates 

a new consciousness. (ANZALDÚA, 2012, p. 102) 

 

Por essa perspectiva, Anzaldúa (2012) ainda comenta que o trabalho da consciência 

mestiza é romper a dualidade entre subjetivo vs objetivo que os mantêm prisioneiros. Para a 

escritora chicana, é necessário expor em carne viva e por meio de imagens como a dualidade 

pode ser transcendida. Nesse sentido, a resposta para os problemas entre os brancos e os de 
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cor, entre os homens e as mulheres, repousa na divisão que origina a fundação de nossas 

vidas. Assim, a busca pela consciência mestiza é o começo de um grande esforço para se 

construir uma comunidade fronteiriça/nacional mais aberta, com mais esperança e que possa 

colocar fim à violência e às guerras. 
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3.2- O estado de Nepantla por Gloria Evangelina Anzaldúa  

 

Nepantla is kind of an elaboration of Borderlands. I use nepantla to talk about the 

creative act, I use it to talk about the construction of identity. 198(ANZALDÚA apud 

KEATING, 2000, p. 176) 

 

A epígrafe advinda do livro Interviews/Entrevistas, editado por AnaLouise Keating, 

materializa nossa reflexão sobre o projeto intelectual de Anzaldúa, contribuindo com nossa 

tese de que Borderlands/La Frontera se configura na auto-história de Gloria Evangelina 

Anzaldúa.  

Inicialmente, o livro em questão Interview/Entrevistas é composto por entrevistas 

realizadas com Anzaldúa, com a participação de diferentes pesquisadores. Nele, Anzaldúa 

passa a ser a narradora/entrevistada que elenca pensamentos e conceitos de acordo com os 

temas escolhidos, e esses temas abordam desde questões de gênero ao processo de escrita da 

autora. A análise focou no conceito de nepantla e sua importância para a produção e reflexão 

do livro Borderlands/La Frontera. 

Ao afirmar que “Nepantla is kind of an elaboration of Borderlands”, Anzaldúa 

sinaliza a conexão dos conceitos Nepantla/Borderlands. Nesse sentido, constata-se que a 

produção de Borderlands está atravessada pela amplitude de Nepantla, inicialmente por sua 

conexão com espiritual, supernatural e herança indígena que são observadas durante toda a 

narrativa de Borderlands e, por extensão, também são tematizados nos poemas. 

Segundo Anzaldúa, o conceito de Nepantla amplia o conceito de “Borderlands”199. 

Em uma das entrevistas realizada por AnaLouise Keating, ao ser questionada sobre a metáfora 

de “Borderlands”, Anzaldúa afirma que: 

 

 

 

 

                                                           
198 Tradução livre: Nepantla é uma espécie de elaboração de Borderlands. Eu uso Nepantla para falar sobre o ato 

criativo, eu o uso para falar sobre a construção da identidade, para descrever uma função da mente. [...] Com 

Nepantla a conexão com o mundo espiritual é mais pronunciado como é a conexão com o mundo após a morte, a 

espaços psíquicos. Tem uma ressonância mais sobrenatural, psíquica, espiritual e indígena. 
199 É oportuno rememorar o que Anzaldúa aponta ao diferenciar o conceito de Borderlands com b (minúsculo) ou 

B (maiúsculo). Segundo a autora: “Borderlands with a small b is the actual southwest borderlands or any other 

borderlands between two cultures, but when I use the capital B it’s a metaphor for processes of many things: 

psychological, physical, mental.” (ANZALDÚA apud KEATING, 2000, p. 176)  
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Sí. But I find people using metaphors such as “Borderlands” in a more 

limited sense than I had meant it, so to expand on the psychic and emotional 

borderlands I’m now using “nepantla”. With nepantla the connection to the 

spirit world is more pronounced as is the connection to the world after death, 

to psychic spaces. It has a more spiritual, psychic supernatural, and 

indigenous resonance. (ANZALDÚA apud KEATING, 2000, p. 176) 200  

 

Nepantla é uma palavra de origem Nahuat que significa em situação de “entre-lugar”, 

contexto no qual os Astecas se viram, no século XVI, entre a sabedoria dos anciãos e a 

contínua colonização espanhola. Para Anzaldúa, “Nepantla is a Nahuatl term meaning ‘el 

lugar entre medio’, el lugar entre medio de todos los lugares, the space in-between.” 

(ANZALDÚA, 2000, p. 238)  

Ainda segundo Anzaldúa, nepantla é uma maneira de ler o mundo. Em entrevista 

concedida a Karin Ikas (2012), a escritora chicana afirma que: “Nepantla is a stage that 

women and men, and whoever is willing to change into a new person and further grow and 

develop, go through.” Nesse sentido, o conceito é articulado como um processo de escrita, é 

um dos estágios da escrita, o estágio no qual você tem todas as ideias, todas as imagens, 

sentenças e parágrafos, e onde você tenta organizar tudo em um texto, uma história ou 

qualquer coisa que seja caótica, conclui a autora. 

Ao definir Nepantla como entre-lugar, Anzaldúa possibilita trazer para o debate as 

contribuições de Mignolo sobre o tema. Segundo Walter Mignolo em seu texto “Introduction: 

from cross-genealogies and subaltern knowledges to Nepantla”, tal conceito pode ser 

entendido da seguinte forma:  

 

The Nepantla notion, from the sixteenth to the twentieth century, inscribed 

and continues to inscribe in the history of the modern colonial world the 

changing borders of colonial expansion, the double side of 

modernity/coloniality. […] Nepantla, finally and as the story of its 

emergence indicates, links the geohistorical with the epistemic with the 

subjective, knowledge with ethnicity, sexuality, gender, and nationality in 

power relations.201 (MIGNOLO, 2000, p. 2) 

  

                                                           
200 Tradução livre: Sim. Mas eu encontro pessoas usando metáforas como "Borderlands" em um sentido mais 

limitado do que eu tinha pensado, então para expandir as fronteiras psíquica e emocional eu estou usando agora 

"nepantla". Com nepantla a conexão com o mundo espiritual é mais pronunciada, a exemplo d a conexão com o 

mundo após a morte, aos espaços psíquicos. Ele tem um a ressonância mais espiritual, psíquico, sobrenatural e 

indígena. 
201 Tradução livre: A noção de Nepantla, a partir do século XVI ao século XX, se inscreve e continua a se 

inscrever na história do mundo moderno colonial nas alterações das fronteiras de expansão colonial, a dupla face 

da modernidade/colonialidade. [...] Nepantla, finalmente, como a história de seu surgimento indica, vincula o 

geohistorico com o epistêmico do subjetivo, o conhecimento com a etnia, sexualidade, gênero e nacionalidade 

nas relações de poder. 
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Mignolo afirma que o entre-lugar instaurado em Nepantla não é o lugar feliz no meio, 

mas se refere a uma questão geral de conhecimento e poder. O tipo das relações de poder, 

inscritos em Nepantla, são as relações de poder que selam a modernidade e o que está inerente 

a ela, nominada, colonialidade.202 Nesse sentido, contribui para a discussão o que Anzaldúa 

afirma em uma de suas entrevistas: “I describe our struggle as anticolonoal because the 

dominant culture is still coloning our minds by giving us all these identities that we didn’t 

choose! ”203. (ANZALDÚA, 2000, p. 238) Observa-se, nas palavras de Anzaldúa, a 

necessidade de lutar contra esta colonialidade apontada por Mignolo, mesmo que essa 

limiaridade de entre-lugares seja uma linha tênue, Anzaldúa procura mostrar em Borderlands 

que se trata de um processo de transição entre os lugares e que os seres podem com o tempo 

atravessá-los e entenderem sobre sua formação e cultura. 

Segundo Keating (2005), ao analisar o conceito de Nepantla pela perspectiva de 

Anzaldúa: “in-between space - indicates temporal, spatial, psychic, and/or intelectual point(s) 

of liminality and potencial transformation”.204 (KEATING, 2005, p.1) Continuando com as 

reflexões da pesquisadora estadunidense:  

 

Some people who experience these nepantla states become what Anzaldúa 

calls “nepantleras”: mediators, “in-betweeners”, “those who facilitate 

passages between worlds”, “(Un)natural bridges”. “Nepantlera” is a word 

Anzaldúa coined to describe threshold people: those who live within and 

among multiple worlds, and develop what Anzaldúa describes […] as a 

“perspective from the cracks.” 205(KEATING, 2005, p. 1-2) 

 

De acordo com Keating (2005), Anzaldúa foi uma nepantlera, “Ella era una 

nepantlera”, por toda sua vida Anzaldúa se movimentou, mesmo que por muitas vezes de 

forma conflituosa, por e entre mundos diversos, a exemplo da política, pessoal e profissional. 

A exemplo de como se definia “Chicana tejana feminist-dyke-patlache poet, fiction writer, 

and cultural theorist”, Anzaldúa participou de mundos divergentes/distintos, contudo, não se 

fixou em algum em específico. Acrescente-se que ela também conviveu com o mundo da 

                                                           
202 As reflexões propostas por Walter Mignolo utilizadas neste fragmento foram retiradas da revista Nepantla: 

views from the South, publicada pela Duke University no ano 2000 como parte das ações organizadas pelo 

Grupo Latino Americano de estudos da subalternidade. 
203 Tradução livre: Eu descrevo nossa luta como anticolonoal porque a cultura dominante ainda está colonizando 

nossas mentes, dando-nos todas essas identidades que não escolhemos.  
204 Tradução livre: o espaço do entre-lugar-refere-se a temporal, espacial, psíquico e / ou ponto de intelectual (s) 

de liminaridade e transformação potencial. 
205 Tradução livre: Algumas pessoas que experimentam esses estados de Nepantla se tornam o que Anzaldúa 

chama de "nepantleras": mediadores, "in-betweeners", "aqueles que facilitam passagens entre mundos" ("Pontes 

não naturais"). "Nepantlera" é uma palavra cunhada por Anzaldúa para descrever pessoas em limiares: aqueles 

que vivem dentro e entre vários mundos, e desenvolvem o que Anzaldúa descreve [...] como uma "perspectiva a 

partir das rachaduras". 
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academia, arte e publicidade, espaços privados da família, espíritos e amigos, também às 

comunidades Chican@s, Latin@s, feministas, queer, U.S. women of colors, ativistas 

espirituais e outras ações sociais progressistas. 

Destaca-se, também, que Anzaldúa se abriu para múltiplos riscos e feridas em 

potencial, a exemplo de isolação, segregação, desentendimentos, rejeição e acusação de 

deslealdade. Nesse sentido, Keating (2005) afirma que, já em “La Prieta”, a primeira auto-

história de Anzaldúa, ela reconhece as diferentes formas de alienação que enfrentou em suas 

interações com os Mexicanos Americanos e Chicanos, outras pessoas de cor, feministas, 

lesbicas e homens gays, mesmo que recusasse a romper seus laços com qualquer um desses 

grupos.206  

O engajamento intelectual e de vida, sob a perspectiva social de sua escrita, 

materializou a figura da nepantlera em Gloria Anzaldúa, relação essa intrínseca a seus atos e 

produção. Ainda em uma das entrevistas realizadas, Anzaldúa enfatiza: 

 

I am a Wind-swayed bridge, a crossroads inhabited by whirlwind. Gloria the 

facilitator, Gloria the mediator, straddling the walls between abysses. “Your 

allegiance is to La Raza, the Chicano movement,” say the members of my 

race. “Your allegiance is to the Third World,” say my Black and Asian 

friends. “Your  allegiance is to your gender, to women,” say the feminists. 

Then there’s my allegiance to the Gay movement, to the socialist revolution, 

to the New Age, to magic and occult. And there’s my affinity to literature, to 

the world of the artist. What am I? A third world lesbian feminist with 

Marxist and mystic learnings. They would chop me up into little fragments 

and tag each piece with a label.207 (KEATING, 2005, p. 2-3)  

 

Como se pode observar, todos esses diferentes mundos se fizeram presentes na 

formação de Anzaldúa e, por extensão, estão presentes em sua escrita e perspectivas teóricas. 

Observa-se, nessa entrevista, um “eu” em extrema tensão com os diferentes “eus” que 

Anzaldúa se obriga a compreender e atender em sua produção. Contudo, entende-se aqui que 

não se trata de um conflito identitário, mas, sim, uma grande participação em diferentes 

grupos que, ao longo da vida, fizeram parte da construção da escritora chicana nepantlera 

lésbica Gloria Anzaldúa. Destaca-se, dessa passagem, a construção que Anzaldúa faz ao seu 

                                                           
206 “La Prieta”, her early autohistoria, she acknowledges the many forms of alienation she has experienced in her 

interactions with Mexican Americans and Chicanos, other people of colors, feminists, lesbians, and gay men, yet 

refuses to sever her ties with any of these groups. (KEATING, 2005, p. 2)  
207 Tradução livre: Eu sou uma ponte balançada pelo vento, uma encruzilhada habitada por turbilhão. Gloria, a 

facilitadora, Glória, a mediadora, estendida sobre as paredes entre abismos. "Sua lealdade é para La Raza, o 

movimento Chicano", dizem os membros da minha raça. "Sua lealdade é para o Terceiro Mundo", dizem meus 

amigos negros e asiáticos. "Sua fidelidade é ao seu gênero, às mulheres", dizem as feministas. Então há minha 

fidelidade ao movimento Gay, à revolução socialista, à Nova Era, à magia e ao oculto. E há minha afinidade com 

a literatura, com o mundo do artista. O que eu sou? Uma feminista lésbica do terceiro mundo com aprendizagens 

marxistas e místicas. Eles iriam cortar-me em pequenos fragmentos e marcar cada pedaço com um rótulo. 
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respeito, referindo-se como “A third world lesbian feminist with Marxist and mystic 

learning.” Tal definição nos diz muito sobre o contexto e posicionamento crítico da escritora, 

pois, ao mencionar ser uma lésbica de terceiro mundo, deixa de lado o fato de ter nascido no 

lado norte da fronteira e ter, em seus documentos, a nacionalidade americana. Soma-se a essa 

informação a união dos pensamentos marxistas com sua herança indígena, fortemente 

presente em sua escrita. Nesse sentido, para Keating:  

 

Her movements entre mundos influenced the projects she adopted, the 

theories she develop inclusionary multicultural alliances for social justice. 

Her words challenge readers to reexamine and perhaps change our 

perspectives; her words invite us to adopt broader, larger, deeper modes of 

seeing and responding.208 (KEATING, 2005, p. 2) 

 

Corroboram, com essa discussão, as palavras de Zulma Y. Méndez em seu texto 

“Gloria y yo: Writing silence and the search for the fronteriza voice”, ao apresentar de forma 

biográfica a auto-história de Anzaldúa, constituindo-se na história de muitos outros, pois 

cumpriu seu papel de mediadora, de facilitadora, de uma verdadeira nepantlera: 

 

We know Gloria. We know of her travel. Her coming and goings, her 

crossings back and forth. We know she’s a border woman del otro lado: 

texana-mexicana y maricona. Ni de aquí ni de allá: “A veces no soy nada ni 

nadie pero hasta cuando no lo soy, lo soy.” Like ours, hers is la tierra de 

nadie. And it could be that we are nobody but she helped us see how in being 

nadie we are somebody, and we are together, and our nadieness keeps us 

together, and together we are somebody, we are Juárez y yo, we are 

frontera.209 (MÉNDEZ apud KEATING, 2005, p. 15) 

 

O texto de Méndez retrata o quanto Anzaldúa representou os sujeitos que habitam a 

fronteira. A união representada pelo conceito de ser “nadie” denota o sentimento subalterno 

dos habitantes da fronteira. Contudo, ao pensar que todos são “nadie”, todos possuem algo em 

comum, e assa ação em comum se torna a grande força que os une, que os mantém juntos e os 

fazem fortes para continuar a luta e constituírem a identidade da fronteira. Não obstante, 

analisa-se que, ao contrastar a biografia de Anzaldúa com sua herança mexicana-amaericana, 

                                                           
208 Tradução livre: Seus movimentos entre mundos influenciaram os projetos que ela adotou, as teorias que 

desenvolve alianças multiculturais inclusivas para a justiça social. Suas palavras desafiam os leitores a 

reexaminar e talvez a mudar nossas perspectivas; Suas palavras nos convidam a adotar modos mais amplos, mais 

amplos e mais profundos de ver e responder. 
209 Tradução livre: Conhecemos a Glória. Sabemos de sua viagem. Seu ir e vir, seus cruzamentos para frente e 

para trás. Sabemos que ela é uma mulher da fronteira, do outro lado: texana-mexicana e lésbica. Nem daqui nem 

de lá: "Às vezes eu não sou nada e ninguém, mas mesmo quando eu não sou, eu sou." Como o nosso, o dela é a 

terra de ninguém. E pode ser que nós sejamos ninguém, mas ela nos ajudou a ver que quando não somos nada, 

somos alguém, e estamos juntos, e o nosso nada nos mantém juntos, e juntos somos alguém, nós somos Juárez e 

eu, nós somos a fronteira. 
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a exemplo do que é apresentado por Méndez, “We know she’s a border woman del otro lado 

texana-mexicana maricona”210, Anzaldúa sempre se dispôs a dialogar com os dois lados da 

fronteira, mesmo sabendo/sofrendo com a rotulação por ter nascido “del otro lado”. Como 

apresentado, Anzaldúa se posicionou simultaneamente dentro e fora de muitos grupos e tinha 

grande resistência a rotulações, estereótipos e divisões arbitrárias, pois buscava sempre a 

criação de alianças e espaços de inovação onde as conecções pudessem acontecer. 

Afirma-se, dessa forma, que Anzaldúa foi uma nepantlera. E, enquanto nepantlera, ela 

foi uma espécie única de trabalhadora visionária da cultura que auxiliava na travessia entre 

mundos diversos. Essa travessia expôs as rachaduras que compõem um mundo não 

homogêneo e facilmente dominado. Segundo Keating (2006): 

 

Nepantleras are threshold people: they move within and among multiple, often 

conflicting, worlds and refuse to align themselves exclusively with any single 

individual, group, or belief system. This refusal is not easy; nepantleras must 

be willing to open themselves to personal risks and potential woundings which 

include, but are not limited to, self-division, isolation, misunderstanding, 

rejection, and accusations of disloyalty. Yet the risk-taking has its own 

rewards, for nepantleras use their movements among divergent worlds to 

develop innovative, potentially transformative perspectives. They respect the 

differences within and among the diverse groups and, simultaneously, posit 

commonalities.211 (KEATING, 2006, p. 6) 

 

Diante disso, continuando o diálogo com Keating (2006), viver entre duas culturas 

resulta em ver o mundo de duas maneiras, primeiro pela perspectiva de uma cultura e, depois, 

pela perspectiva da outra, criando um entre-lugar que não se adequa às limitações e divisões 

postas pela contemporaneidade. Na esteira de Anzaldúa (2006), a partir do entre-lugar de 

nepantla, pode-se ver além da ficção da monocultura, do mito da superioridade das raças 

brancas. E, talvez, se possa ver além do mito da ética cultural da inferioridade das mulheres.  

Observa-se, nesse sentido, que Nepantla-como processo, limiaridade e mudança, 

ocorre durante muitos estágios de transição na vida e pode ser usado para descrever uma 

variedade de conceitos relacionados a identidade e epistemologia, a exemplo de quando 

                                                           
210 Tradução livre: Sabemos que ela é uma mulher da fronteira, do outro lado: texana-mexicana e lésbica. 
211 Tradução livre: Nepantleras são pessoas que estão no limite: elas se movem dentro e entre mundos múltiplos, 

conflitantes, muitas vezes se recusam a se alinhar a um único grupo ou sistema de crenças. Esta recusa não é 

fácil; nepantleras devem estar dispostas a abrir-se a riscos e potenciais ferimentos que incluem, mas não estão 

limitados, a autodivisão, o isolamento, a incompreensão, a rejeição e acusações de deslealdade. No entanto, a 

tomada de riscos tem suas próprias recompensas para as nepantleras, o movimento entre mundos divergentes 

permitem a criação de produtos inovadores, perspectivas potencialmente transformadoras. Elas respeitam as 

diferenças dentro e entre os diversos grupos e, simultaneamente, postulam os comuns. 
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Anzaldúa associa nepantla a identidade, como pode ser observado no livro 

Interviews/Entrevistas.Segundo Anzaldúa: 

 

I see the mestiza as a geography of selves-of different bordering countries-

who stands at the threshold of two or more worlds and negotiates the cracks 

between the worlds. La artista is the mediator between various communities 

in the “normal” worlds and nepantla in the “other” worlds.212 (ANZALDÚA, 

2000, p. 268) 

 

Acrescente-se a esse pensamento de entre-mundos, a situação da mulher que foi 

forjada para se entender como adorno nesse mundo “normal”, conforme apontado pela autora 

chicana. O estado de nepantla obriga as nepantleras a se movimentarem entre as culturas por 

questões de sobrevivência e, também, de adaptação de suas identidades no mundo comandado 

pelo poder masculino. Ao evidenciar essas rachaduras que brotam desse roçar entre mundos, 

Anzaldúa evidencia, ou melhor, expõe os outros mundos que não àqueles pensados pela 

hegemonia branca; trazendo ao debate os outros seres que transitam por esses lugares. 

Ainda segundo Anzaldúa: 

 

Those of us who live skirting otros mundos, other groups, in this in-between 

state I call nepantla have a unique perspective. We notice the breaches in 

feminism, the rifts in Raza studies, the breaks in our disciplines, the splits in 

this country. These cracks show the flaws in our cultures, the faults in our 

pictures of reality. The perspective from cracks gives us different ways of 

defining the self, of defining group identity.213 (ANZALDÚA apud 

KEATING, 2005, p. 1) 

 

As rachaduras “cracks”, evidenciadas no fragmento do texto de Anzaldúa, revelam a 

dificuldade de se estabelecer espaços homogêneos. Nesse sentido, observa-se que a formação 

de uma identidade cultural fronteiriça se dá em meio às diversas rachaduras que conformam 

uma infinidade de experiências, apropriações e trocas entre os seres que compõem a fronteira. 

A metáfora utilizada por Anzaldúa nos faz refletir sobre o quanto a multiplicidade de ideias e 

diferenças nos faz mais fortes, pois, por essa perspectiva, somos integrantes de um grande 

sistema composto por muitas rachaduras.  

                                                           
212 Tradução livre: eu vejo a mestiça como uma geografia de diferentes eus-de países-que fazem fronteira no 

limiar de dois ou mais mundos e negocia as rachaduras entre eles. O artista é o mediador entre várias 

comunidades em um mundo "normal" e a Nepantla nos "outros" mundos. 
213 Tradução livre: Aqueles de nós que vivem contornando outros mundos, outros grupos, neste estado 

intermediário eu chamo Nepantla tem uma perspectiva única. Notamos as brechas no feminismo, as fendas em 

estudos de Raça, as quebras nas nossas disciplinas, as divisões no país. Estas fissuras mostram as falhas em 

nossas culturas, as falhas em nossos quadros da realidade. A perspectiva a partir das rachaduras nos dá diferentes 

formas de definir o eu, de definir a identidade de grupo. 
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Sendo assim, entende-se que as diferentes culturas estão expostas nessas rachaduras, 

originando os entre-lugares que compõem a identidade cultural dos seres fronteiriços. Assim 

sendo, assevera-se que o livro Borderlands se configura como uma narrativa de vozes que 

representam as rachaduras expostas por Anzaldúa. Rachaduras essas quem dentro da 

perspectiva do dominantem não são fáceis de serem vistas; contudo, para os seres subalternos 

que às compõem se tornam abismos com o passar do tempo.  

Contribui, para esse diálogo, a afirmação de Hawey (2001), segundo o pesquisador ao 

se referir ao engajamento de Anzaldúa, constata-se que sua questão pedagógica perene está no 

contra-conhecimento, ação, essa, que possibilita o repensar, ou seja, enxergar as rechaduras. 

Para o autor: “Counterknowledge encourages self-reflection and awereness, enabling students 

to be open and welcoming to new ideas. There must be an opening, a gate, a ‘rajadura-a 

crack between worlds’, where interfaces occur, she theorizes.”214 (HAWLEY, 2001, p. 30) 

Infere-se, também, nessa metáfora, que uma base lisa e sem desníveis expõe uma 

superfície fácil de ser controlada. Ou seja, ao contrastar com uma base composta por 

sinuosidades e espaços, observa-se uma condição que exigirá diferentes formas de atuação 

para atendê-la ou dominá-la. Nesse sentido, ao ler a obra Borderlands/La Frontera 

conscientes da representação dessas rachaduras como componentes da identidade do povo 

chicano, contraposta à identidade estadunidense, entende-se o quanto Anzaldúa buscava expor 

essa fragilidade.  

Na esteira do que foi proposto por Hawley (2001), concorda-se que a identificação das 

rachaduras também pode ser lida como movimento que abre espaço para outras ideias, 

concepções e teorias nascidas na contemporaneidade. O que nos chama a atenção é a 

capacidade da Anzaldúa produzir teoria a partir de uma visão simples da vida onde os 

(des)encontros acontecem. 

Para materializar o discutido até aqui, recorre-se aos arquivos de Anzaldúa no 

momento em que ela discute o conceito de mestiçagem e nepantla: 

 

 

 

 

 

                                                           
214 Tradução livre: O contraconhecimento incentiva a auto-reflexão e a consciência, permitindo que estudantes 

estejam abertos e acolham novas ideias. Deve haver uma abertura, uma porta, uma rachadura entre mundos', 

onde ocorrem as interfaces, ela teoriza. 
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Figura nº 3 

 

NEPANTLA. Fonte: Benson Latin American Collection, University of Texas 

Libraries, the University of Texas at Austin. Gloria Evangelina Anzaldúa Papers 1942-2004. 
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Observa-se, na imagem, a referência de Anzaldúa acerca dos aspectos multiculturais 

que se formam entre uma cultura ou entre várias outras, dentro de um próprio grupo. A 

mistura que se configura dentro dos espaços das rachaduras destaca as relações entre os 

grupos que trocam posições para a formação de uma “nova” cultura. Segundo Anzaldúa: 

 

With the nepantla paradigm I try to theorize unarticulated dimensions of the 

experience of mestizas living in between overlapping and layered spaces of 

different cultures and social and geographic locations, of events and 

realities-psychological, sociological, political, spiritual, historical, creative, 

imagined. I see the mestiza as a geography of selves-of different bordering 

countries-who stands at the threshold of two or more worlds and negotiates 

the cracks between the worlds.215 (ANZALDÚA, 2000, p. 268) 

 

Ressalta-se a ampliação da discussão de Anzaldúa quando ela aponta que suas 

reflexões podem contemplar as diferentes fronteiras de outros países, estabelecendo uma 

composição contextual de dimensões diversas para a representação do “eu”, irrestrito às 

barreiras postas pelas fronteiras, mas que leva em consideração as experiências que compõem 

a vida das pessoas. 

Soma-se a esse tema a seguinte afimação de Anzaldúa, encontrada em seus arquivos: 

“Nepantla challenges the notion of what is reality, what is history, what is art, what are 

legitimate contents for artwork, what is culture. It throws into question definitions of culture 

and of art and the master narratives supporting art.” 216  Essa afirmação nos desafia a refletir 

sobre a realidade e todo o conceito de verdade que nos é estabelecido pelo poder hegemônico, 

dentro do contexto onde as relações de poder estão subsidiadas pelo capital e pelo poder 

masculino. O texto oportuniza o debate sobre a legitimidade daquilo que é apresentado como 

cultura e identidade, temas que são tomados como “verdades” imutáveis. Ao ampliar a 

discussão para a formação da identidade, apresenta-se um dos arquivos produzidos por 

Anzaldúa para consubstanciar nossa análise. 

 

 

 

                                                           
215 Tradução livre: Com o paradigma nepantla, tento teorizar as dimensões não articuladas da experiência de 

mestizas entre espaços sobrepostos e em camadas de diferentes culturas e localizações sociais e geográficas, de 

eventos e realidades psicológicas, sociológicas, políticas, espirituais, históricas, criativas, imaginadas. Vejo a 

mestiza como uma geografia de si mesmos - de países fronteiriços diferentes - que está no limiar de dois ou mais 

mundos e negocia as fendas entre os mundos. 
216 Tradução livre: Nepantla desafia a noção do que é a realidade, o que é história, o que é arte, o que são 

conteúdos legítimos para a obra, o que é cultura. Ele questiona as definições de cultura e da arte, das narrativas 

mestras que dão suporte a arte. Fonte: Anzaldúa’s Archive at Nettie Lee Benson Library-Latin American 

Collection, Gloria Anzaldúa Papers 1942-2004, University of Texas, Austin, EUA. 
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Figura nº 4 

 

"Nepantla draft: Box 57. Folder 6. Fonte: The Nettie Lee Benson Latin American 

Collection, University of Texas Libraries, the University of Texas at Austin. Gloria 

Evangelina Anzaldúa Papers 1942-2004. 
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O arquivo de Anzaldúa materializa de maneira didática seu pensamento de construção 

de identidade, construção essa que se transforma através do tempo e se reconfigura de acordo 

com as experiências vividas. Ao desenhar a casa com as seguintes palavras ao seu lado 

“identity always under construction” e acima do corpo descrito como “old ID”, infere-se que 

Anzaldúa propõe que as relações identitárias são somadas e constituídas a partir de sua 

herança, do seu lar, de sua referência familiar. Com o passar do tempo, representado pela 

escrita de “luna” e pela composição de um círculo com várias partes de um corpo 

acompanhado das palavras “nepantla, breaking down, taking apart, dismember” materializam 

a composição das múltiplas formações, experiências e conexões que podem compor um novo 

sujeito. Esse sujeito, reconstruído e composto pelas partes ora descritas no círculo, é 

materializado ao final do arquivo como a representação dessa identidade multifacetada, 

multiconectada que compõe os seres na contemporaneidade. Essa mesma reflexão sobre a 

composição dos seres de maneira a ser construída pela soma de outros também pode ser 

observada na capa do livro Borderlands, tal análise será realizada no próximo capítulo. 

Enfatiza-se que a utilização das imagens dentro do contexto de produção de Anzaldúa 

se tornou parte integrante e ativa de sua forma de transmitir seus pensamentos, suas angústias 

e questionamentos sobre a fronteira e identidade chicana. Dessa forma, recorre-se mais uma 

vez a obra Borderlands para dialogar com essa pesquisa, segundo a autora: 

  

I write the myths in me, the myths I am, the myths I want to become. The 

word, the image and the feeling have a palpable energy, a kind of power. 

Con imágenes domo mi miedo, cruzo los abismos que tengo por dentro. Con 

palabras me hago piedra, pájaro, puente de serpientes arrastrando a ras del 

suelo todo lo que soy, todo lo que algún día seré.217 (ANZALDÚA, 2012, p. 

93) 

 

Assevera-se que, ao materializar seus pensamentos em imagens, Anzaldúa conecta o 

mundo do insconsciente ao real, dando oportunidade para que mais pessoas tenham acesso ao 

seu projeto intelectual e de empoderamento da cultura e identidade chicana. Dessa maneira, 

entende-se que, nesse momento, a autora simboliza o papel de nepantlera e faz de sua história 

parte inerente a vida e história de muitos outros. 

 

 

                                                           
217 Tradução livre: Eu escrevo os mitos em mim, os mitos que eu sou, os mitos que eu quero ser. A palavra, a 

imagem e o sentimento têm uma energia palpável, uma espécie de poder. Com imagens domo meu medo, eu 

cruzo os abismos que eu tenho dentro de mim. Com palavras me faço pedra, pássaro, ponte de cobra arrastando 

tudo o que sou, tudo o que algum dia serei. 
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3.3- Borderlands/La Frontera a auto-história de Gloria Evangelina Anzaldúa  

 

Auto-historia is a term I use to describe the genre of writing about one’s personal 

and collective history using fictive elements, a sort of fictionalized autobiography or 

memoir […].218 (ANZALDÚA apud KEATING, 2005, p. 6) 

 

A epígrafe de Gloria Anzaldúa fala, por si só, como locus de enunciação da escritora 

no âmbito da literatura chicana219, e de seu pertencimento, inclusive em relação ao seu povo 

situado na fronteira México─Estados Unidos.  

A marca do discurso biográfico rasura toda a obra anzaldúana, deixando exposto o 

objetivo de se fazer presente e ouvida pela sociedade, ou seja, uma nova historiografia 

relatada a partir dos chicanos silenciados e subalternos. Segundo a estudiosa Irene Lara 

(2005), seu universo de discurso se relaciona representativamente com: 

 

I’m rewriting that interpretation with my sense of how things work in the 

world. Instead of separate realities, they’re levels: depending on what you’ve 

struggled with and what kinds of conocimientos you’ve come up with you’re 

tuned to that level. (ANZALDÚA apud LARA, 2005, p. 52) 220. 

 

Dessa perspectiva, o texto de Anzaldúa, em particular Borderlands/La Frontera, 

refletindo seu conceito de “auto-história”, confunde-se com a história de vida da escritora, 

onde o ficcional se sobrepõe ao vivido, confundindo-se com ele, na medida em que o vivido 

passa a ser ficção. Nesse sentido, a vertente da teoria crítica biográfica contemporânea 

esclarece sobre a relação vida versus obra. Diana Klinger, por exemplo, em seu livro Escritas 

de si, escritas do outro (2007), explora a expressão a “escrita de si”, como elaboração de 

Foucault, correspondendo, não apenas a um registro do eu, “mas que constitui o próprio 

sujeito, performa a noção de indivíduo.” (KLINGER, 2007, p. 26) Contudo, o caminho para 

esse autoconhecimento não é o da história, uma vez que, como afirma Michael Foucault, “a 

história nos cerca e delimita; não diz o que somos, mas aquilo de que estamos em vias de 

                                                           
218Tradução livre: Autohistoria é um termo que eu uso para descrever o gênero de escrever sobre a própria 

história pessoal e coletiva, utilizando elementos fictícios, uma espécie de autobiografia ficcionalizada ou 

memória.  
219Entende-se, nesse trabalho, o termo chicana como cidadã estadunidense com ascendência mexicana. Citando o 

exemplo de Anzaldúa, por ser a sexta geração chicana de sua família que já ocupava o território antes de 

pertencer aos Estados Unidos da América. 
220Tradução livre: Eu estou reescrevendo essa interpretação com o meu senso de como as coisas funcionam no 

mundo. Em vez de realidades separadas, eles são níveis: dependendo com o que você já lutou e que tipos de 

conhecimentos você tenha, você alcançará aquele nível.  
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diferir; não estabelece nossa identidade, mas a dissipa em proveito do outro que somos.” 

(FOUCAULT apud DELEUZE, 1992, p. 119) 

Daí que, segundo Klinger, é necessário atentar para o fato de que toda contemplação 

da vida está ligada a uma rede de relações sociais e, por essa razão, a “escrita de si passa”, 

necessariamente, pela escrita do outro. É interessante entender que, apesar de um relato 

expressar uma época e uma sociedade, ele não é capaz de compor uma identidade; por outro 

lado, não é possível pensar um eu solitário, fora de sua rede de comunicação.  

Miguel Chaia (1996), em “Biografia: método de reescrita da vida”, por sua vez, 

observa que “a expressão artística, na qual o sujeito tenciona ao máximo a individualidade 

para compreender a realidade, a si mesmo e ao outro, configura-se como a mais contundente 

possibilidade biográfica.” (CHAIA, 1996, p. 80) Portanto, a escrita de biografias, do ponto de 

vista cultural, pressupõe uma rede de relações sociais. Daí poder dizer, acerca da relação vida 

versus obra, que uma se constitui enquanto tal imitando a outra, porque ambas nada mais são 

do que “tecidos de signos” imaginariamente criados e vividos (BARTHES apud NOLASCO, 

2004, p. 22). Já o crítico Roland Barthes, por sua vez, afirma que o romancista se inscreve na 

ficção como uma personagem desenhada na própria escrita, fazendo de sua vida uma “fábula 

concorrente com a obra.” (BARTHES apud NOLASCO, 2004, p. 22) Nessa perspectiva, 

corrobora-se com o pensamento de Nolasco (2004), segundo o qual, fazer da vida uma fábula 

concorrente com a obra é mais do que ler a vida da escritora Anzaldúa como um texto (“bio-

grafia”), mas perceber o valor em si de vida e obra e lê-las simultaneamente. 

Também dessa perspectiva, a crítica Eneida de Souza, em “Notas sobre a crítica 

biográfica”, enfatiza que: 

 

Ao se considerar a vida como texto e suas personagens como figurantes 

deste cenário de representação, o exercício da crítica biográfica irá 

certamente responder pela necessidade de diálogo entre a teoria literária, a 

crítica cultural e a literatura comparada, ressaltando o poder ficcional da 

teoria e a força teórica inserida em toda ficção. (SOUZA, 2002, p. 119) 

 

Ainda do ponto de vista da crítica, a análise biográfica faz despontar relações de 

produção de sentido próprias a essa modalidade de abordagem: “[...] a crítica biográfica, por 

sua natureza compósita, englobando a relação complexa entre obra e autor, possibilita a 

interpretação da literatura além de seus limites intrínsecos e exclusivos, por meio da 

construção de pontes metafóricas entre o fato e a ficção.” (SOUZA, 2002, p. 120) 
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Com efeito, vista desse ângulo, a articulação entre obra e vida desloca o lugar 

exclusivo da literatura como corpus de análise e expande o feixe de relações culturais, e os 

limites provocados pela leitura de natureza textual são equacionados em favor do exercício de 

ficcionalização da crítica. Em suma, a crítica biográfica ocupa um entre-lugar (teoria/ficção-

documento/literatura), que permite a construção da biografia ficcional do autor, tecida pelo 

leitor, que não deixa de ser do próprio leitor. 

Tais discussões, embora já consolidadas e estabelecidas no cânone literário, 

encontram, no texto de Anzaldúa, um desafio conceitual. Sabe-se que a academia tem 

refletido intensivamente sobre a problemática de gênero e identidade na obra de Gloria 

Anzaldúa. Entretanto, em sua biografia, encontra-se o diálogo direto com suas histórias e, 

como isso, se configurou na concepção de conceitos acolhidos pela própria academia. Ou 

seja, a biografia de Anzaldúa dialoga com a história da escritora, a história de outros sujeitos, 

criando, assim, uma espécie de representação de um grupo específico, que se identifica de tal 

maneira com aquela narrativa, que ela se torna única. A essa identificação e 

representatividade da natureza de seus textos, Anzaldúa denomina “auto-história.”  

Segundo a leitura de Analouise Keating221 (2005), embora Anzaldúa tenha se referido 

a “auto-história” e “auto-história-teoría” em suas entrevistas, palestras, conversas, e nos 

cursos que ministrava, ela não publicou uma formulação de tais conceitos, apesar de 

desenvolver uma prática específica sobre eles durante sua trajetória enquanto escritora, o que 

pode ser verificado nos arquivos, depositados na Biblioteca Nettie Lee Benson, na 

Universidade do Texas, em Austin/E.U.A. – como observa a pesquisadora AnaLouise 

Keating: “[…] for these terms represented her ongoing attempt to enact, describe, and 

theorize her unique writing style and genres: a complex blending of cultural and personal 

biography with memoir, fiction, history, myth, theory, and other forms of storytelling.” 

(KEATING, 2005, p. 6) 222 

Consequentemente, desse ponto de vista, depreende-se a apropriação das concepções, 

como matrizes de Borderlands/La Frontera, que se tornaram teorias e conceitos caros à 

literatura chicana e, por extensão, à americana. Trata-se, ainda, de relacionar em cotejamento 

                                                           
221AnaLouise Keating é professora associada e diretora do programa de doutorado em estudos femininos na 

Texas Woman’s University, Denton, E.U.A. É também coeditora da coleção de entrevistas com Gloria 

Anzaldúa. Autora de Gloria Anzaldúa Reader (2009) e editora de Entre Mundos/ Among worlds (2005). Em 

2015, publicou Light in the dark-Luz en lo oscuro: rewriting identity, spirituality, reality Gloria E. Anzaldúa.  
222Tradução livre: [...] esses termos representaram sua tentativa de se adaptar, descrever, e teorizar seu estilo 

único de escrita e gênero: uma mistura complexa de biografia cultural e pessoal com memória, ficção, história, 

misticismo, teoria, e outras formas de narrativas.  
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a literatura produzida por Anzaldúa na estrita relação com sua atividade de pesquisadora e 

docente. 

Dessa consciência, decorrente de seu métier intelectual, Anzaldúa realiza uma escrita 

autobiográfica, cuja narrativa rompe fronteiras conceituais, o que, segundo a escritora: “I am 

participating in the creation of yet another culture, a new story to explain the world and our 

participation in it, a new value system with images and symbols that connect us to each other 

and to the planet.” (ANZALDÚA, 1987, p. 81) 223 

Depreende-se que o questionamento das fronteiras de gênero, cultura e identidade 

ascendem a conceitos como o de “auto-história”, que possibilita a construção de uma reflexão 

importante dentro do contexto latino-americano. A partir daí, reconhece-se que o projeto 

teórico-crítico e político de Anzaldúa se relaciona com a sua necessidade biográfica de 

desfazer o duplo lugar de fala subalterna que lhe fora imposto desde a infância, como mulher, 

em uma nação colonizada. Daí sua condição de luta pelo “direito ao grito” 224, de alguém que 

estava “fora do lugar”, e que clamava por uma identidade que realmente a representava. De 

fato, a consciência crítica de Anzaldúa, escritora e ensaísta, a conduziu à reflexão sobre os 

conceitos de auto-história e de auto-história -teoria, entendendo-os como: “Autohistoria is a 

term I use to describe the genre of writing about one’s personal and collective history using 

fictive elements, a sort of fictionalized autobiography or memoir; an autohistoria-teoría is a 

personal essay that theorizes.” (ANZALDÚA apud KEATING, 2005, p. 6) 225 

Aprofundando o ponto de vista da escritora, a pesquisadora Keating (2005) reelabora 

contextualizando o discurso crítico anzalduano a partir da reflexão da escritora: “While 

autohistoria focuses on and at times fictionalizes the life story (seen, for example, in 

Anzaldúa’s Prieta series), autohistoria-teoría includes openly theoretical dimensions as well 

(seen, for example, in Borderlands).” (KEATING, 2005, p. 6) 226  

Assim, postos em confronto, os diálogos estabelecidos entre a escritora e a 

pesquisadora, observa-se, segundo Anzaldúa, que: 

 

                                                           
223Tradução livre: Estou participando da criação de outra cultura, uma nova história para explicar o mundo e a 

nossa participação nisso tudo, um novo sistema de valores com imagens e símbolos que nos conectam uns aos 

outros e ao planeta. 
224A noção de direito ao grito, a partir da teoria da subalternidade, foi amplamente desenvolvida por nós, em 

trabalho que aborda a obra A hora da estrela de Clarice Lispector (FIGUEIREDO, 2013). 
225Tradução livre: Autohistoria é um termo que uso para descrever o gênero de escrever sobre a própria história 

pessoal e coletiva usando elementos fictícios, uma espécie de autobiografia ficcionalizada ou memória; a 

autohistoria-teoría é um ensaio pessoal que teoriza.  
226Tradução livre: Enquanto auto-história se concentra em como o tempo ficcionaliza a história de vida (visto, 

por exemplo, na série Prieta de Anzaldúa), autohistoria-teoria inclui dimensões abertamente teóricas bem como 

(pode ser percebido em Borderlands).  
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Tu autohistoria is not carved in stone but drawn on sand and subject to 

shifting winds. Forced to rework your story, you invent new notions of 

yourself and reality-increasingly multidimensional versions where body, 

mind, and spirit interpenetrate in more complex ways. (ANZALDÚA apud 

KEATING, 2005, p. 5) 227 

 

Nisso, lê-se a necessidade de a escritora estabelecer seu conceito numa relação 

intrínseca entre o contexto vivido e sua representatividade dentro da comunidade chicana. 

Quer dizer, ciente de que suas histórias estão sempre em movimento, fora do centro, 

multicultural e multifacetada, o conceito de “auto-história” chicana clama por adentrar o 

espírito, o corpo e a alma daqueles que vivem na fronteira. 

Parece ser dessa concepção que brota a relação entre escritor, texto e leitor, que, 

segundo Anzaldúa, evidencia, por sua vez, o papel do leitor, ao afirmar que essa interação 

acontece de um entendimento segundo o qual a escrita é colaborativa, comunal, baseada nos 

livros que o autor lê, as pessoas com quem interage, e os séculos de história cultural que 

perpassam por sua pele. Como assevera a própria Anzaldúa: “A lot of my poems, stories, and 

essays (what I call autohistorias) are about reading-not just Reading as in the act of Reading 

words on a page, but also “Reading” reality and reflecting on that process and the process of 

writing in general.” (ANZALDÚA apud KEATING, 2009, p. 169) 228  

Logo, evidencia-se o posicionamento da escritora em criar uma palavra que identifique 

sua produção e enfatize seu compromisso com a história de seu povo, atravessada/rasurada 

por sua herança cultural, sem deixar de lado a reflexão sobre a realidade, o que quer dizer, de 

seu contexto histórico, político e social. Ilustra-se, dessa forma, o quanto o conceito elaborado 

por Anzaldúa pode ajudar a compreender o contexto latino-americano, no qual o leitor ainda 

não se vê identificado com seu texto, na medida em que não compreende a natureza da 

representatividade do texto anzalduano.  

Ao tratar da importância da produção e representatividade dos artistas de fronteira, 

Anzaldúa complementa o sentido de “auto-história”, afirmando que: 

  

 

                                                           
227Tradução livre: Sua autohistoria não é esculpida em pedra, mas desenhada na areia e sujeita a ventos de 

mudança. Forçado a refazer a sua história, você inventa novas noções de si mesmo e versões de realidade cada 

vez mais multidimensional onde o corpo, mente e espírito se interpenetram de formas mais complexas.  
228Tradução livre: Muitos dos meus poemas, histórias e ensaios (o que eu chamo autohistorias) são a respeito do 

ato de ler, não apenas de leitura como ato de ler palavras em uma página, mas de "Leitura" da realidade e 

reflexão sobre esse processo e o processo de escrita em geral.  
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Artistic ideas that have been incubating and developing at their own speed 

have come into their season-now is the time of border art. Border art is an art 

that supercedes the pictorical. It depicts both the soul of the artist and the 

soul of the pueblo. It deals with who tells the stories and what stories and 

histories are told. I call this form of visual narrative autohistorias. This form 

goes beyond the traditional self-portrait or auto-biography; in telling the 

writer/artist’s personal story, it also includes the artist’s cultural history. The 

altars I make are not just representations of myself; they are representations 

of Chicana Culture. (ANZALDÚA apud KEATING, 2009, p. 183) 229 

 

Dessa citação de Anzaldúa, irrompe uma outra epistemé que diz respeito às literaturas 

de fronteira e às reflexões sobre o pensamento “fronterizo” 230, segundo os quais, surge contra 

a forma como os “anglos” tratam os chicanos na fronteira: “Faceless, nameless, invisible, 

taunted with ‘Hey cucaracho’ (cockroach)”. As imagens e representações falam pela obra de 

Anzaldúa. Ou seja, a exemplo da ferida aberta que ainda sangra na fronteira. 

Questionada sobre como constrói a ponte entre os temas que aborda em sua escrita e 

as questões que estão presentes no dia-a-dia das pessoas, Anzaldúa assevera que: 

Right now most of the writing around those concepts besides my 

“conocimiento” essay is the fiction, or what I call autohistorias: historia for 

history, the story of the self, and the story of the culture, auto for self. This 

pretty much takes care of memoir writing, autobiography, and fiction. The 

other half of autohistorias, autohistoria-teorías, brings theory into the 

personal anecdote. I’m working on a book of nineteen stories. […] These are 

all autobiographical, but as I put in the details I’ve forgotten, it fictionalizes 

it. (ANZALDÚA apud KEATING, 2005, p. 52) 231 

                                                           
229Tradução livre: Ideias artísticas que foram incubadas e desenvolvidas em sua própria velocidade afloraram, 

agora é a hora da arte de fronteira. A Arte de fronteira é uma arte que ultrapassa a pictórica. Ela retrata tanto a 

alma do artista quanto a alma do povo. Ela lida com quem conta as histórias e quais histórias e estórias são 

contadas. Eu chamo estas formas de narrativas visuais de auto-histórias. Essa forma vai além da visão tradicional 

de autorretrato ou autobiografia; ao contar a história pessoal do escritor / artista, esta visão também inclui a 

história cultural do artista. Os altares que faço não são apenas representações de mim mesma; eles são 

representações da Cultura Chicana. 
230A propósito do conceito de “fronterizo”, recorre-se ao escritor Douglas Diegues, da fronteira Brasil-Paraguai, 

cuja produção literária é emblemática na semiotização do paradigma fronterizo que interessa à nossa abordagem: 

“U portunhol salbaje es la língua falada em la frontera du Brasil com u Paraguai por la gente simples que 

increiblemente sobrevive de teimosia, brisa, amor al imposible, mandioca, vento y carne de vaca. Es una lengua 

de las putas que de noite vendem seus sexos em la linha de la fronteira. Brota como flor de la bosta de las vakas. 

Es una lengua bizarra, transfronteriza, rupestre, feia, bela, diferente. Pero tiene una graça salvaje que impacta. Es 

la lengua de mis abuelos. Poque ellos sempre falaram em portunhol salbaje comigo. Us poetas de vanguarda 

primitivos, ancestrales de los poetas contemporâneos de vanguarda primitiba, non consociam u lenguage poético, 

justamente porque ellos solo conocian um linguaje, el linguaje poético. Con los habitantes de las fronteras du 

Brasil com u Paraguay acontece mais ou menos la misma coisa. Ellos solo conocen u linguaje poético, porque 

ellos no conocen, non conhecem, outro linguaje. Eportunhol salbaje es una música diferente, feita de ruídos, 

rimas nunca bistas, amor, água, sangre, árboles, piedras, sol, ventos, fuego, esperma. Douglas Diegues.” 

(DIEGUES, Douglas, 2007, p. 3) Confira-se, nesse sentido, o blog do escritor disponível em: 

portunholselvagem.blogspot.com.br. Acesso em: 1 out. 2015.  Também, capítulo de KAIMOTI: “Douglas 

Diegues: las fronteras siguem incontrolábles”. (2011). 
231Tradução livre: Neste momento, a maior parte da escrita em torno desses conceitos, além do meu 

"conhecimento" é a ficção, ou o que eu chamo autohistorias: história por história, a história do próprio, e a 

história da cultura, auto para próprio. Isso praticamente atende a questão da escrita de memória, autobiografia e 
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Segundo Keating (2009), que retoma a discussão de Anzaldúa, os escritos após a 

publicação de Borderlands/La Frontera expandem os conceitos ainda embrionários de 

Anzaldúa, de natureza provocativos, abrindo caminho para que sejam mais ampliados e 

adequados pela academia. A pesquisadora, depois de trabalhar por muitos anos ao lado de 

Anzaldúa, formula o conceito de “auto-história” com as seguintes palavras: 

 

Anzaldúa coined this term [...] to describe women-of-color interventions into 

and transformations of traditional western autobiographical forms. Deeply 

infused with the search for personal and cultural meaning, or what Anzaldúa 

describes in her post-Borderlands writings as “putting Coyolxauhqui 

together”, both autohistoria and autohistoria-teoría are informed by reflective 

self-awareness employed in the service of social-justice work. Autohistoria 

focuses on the personal life story but, as the autohistorian tells her own life 

story, she simultaneously tells the life stories of others. (KEATING, 2009, p. 

319) 232 

 

Diante disso, ao contar sua história como a história de muitos outros, Anzaldúa 

também auxilia a pensar a história enquanto seres fronteiriços que vivem em um país com 

15.179 km de fronteiras, dividindo espaços com 10 países (Guiana Francesa, Suriname, 

Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai). Em outras 

palavras, embora se vivencie aqui no Brasil um contexto diferente da fronteira entre Estados 

Unidos e México, pode-se entender que a metáfora da fronteira, ou metáforas que podem ser 

lidas no texto de Anzaldúa, ajudam a perceber o quanto a hibridização cultural está presente 

em nosso território, incluindo assim os latino americanos como sujeitos no tempo e no espaço 

da epistemé fronteriça. Nesse contexto, sugere-se como campo de estudos futuros refletir 

sobre como a América Latina tem olhado para essa temática, seria da mesma forma como os 

estadunidenses? ou haveria uma concepção de fronteiras mais abertas e que respeitam as 

diferenças? Assim, ao analisar tal questão pela produção da autora de Borderlands observa-se 

que o compromisso da intelectual está em propor a abertura das fronteiras e respeito pela 

hibridização que lá se estabelece: 

                                                                                                                                                                                     
ficção. A outra metade de autohistorias, autohistoria-teorias, traz teoria para a anedota pessoal. Eu estou 

trabalhando em um livro de dezenove histórias. [...] Todas são autobiográficas, mas como eu coloco detalhes que 

esqueci, eu as ficcionalizo. 
232Tradução livre: Anzaldúa cunhou este termo [...] para descrever influências e transformações realizadas por 

mulheres-de-cor nas formas tradicionais autobiográficos ocidentais. Influenciando profundamente com a busca 

de sentido pessoal e cultural, ou o que Anzaldúa descreve em seus escritos pós Borderlands como "colocar 

Coyolxauhqui juntos", ambos autohistoria e autohistoria-teoría são colocados como conhecimento reflexivo ao 

serviço do trabalho à justiça social. Autohistoria centra-se na história de vida pessoal, mas, como o 

autohistoriadora conta sua própria história de vida, ela conta, simultaneamente, as histórias de vida dos outros. 



159 

For Chicana/Latina feminist artist art is a spiritual practice as well as a 

movement to transform society. It is an anticolonial act of resistance against 

Euro-American and Western artistic and political domination. As a Chicana 

patlache (lesbian) writer I try to use images and words that will make an 

impact on the reader and facilitate changes in her or his perception, 

perspective, consciousness and sence of identity.233 (BENSON, Library-

Texas University at Austin) 

 

De resto, considerando os conceitos anzalduanos, bem como suas interseções 

epistemológicas, direcionados a um contexto da literatura chicana e do contexto da cultura 

ameríndia, evoca-se um de seus textos, ainda não publicado, que resume o seguinte: 

 

Auto: means about the self and historia means both history and story. We 

enter a particular event (inner or outer, personal or collective) in which there 

is a struggle of consciousness and remember, reconstruct and retell that 

event in a kind of rewitnessing. Assemblages in one method of piercing the 

fragments together.234 (ANZALDÚA apud BENSON, Library-Texas 

University at Austin) 

 

Dessa forma, o conceito de “auto-história”, posto em relevo na obra anzalduana, 

permite ampliar as reflexões a partir daí, incluindo textos como o de Douglas Diegues235, 

autor brasileiro que, dentre outros, trata da temática fronteriça, da mistura linguística e 

cultural, trazendo à tona a metáfora da fronteira por meio de suas próprias histórias que, por 

sua vez, podem ser as histórias de muitos outros. 

Diante disso, o conceito de auto-história, discutido, ganha materialidade nos 

manuscritos/desenhos produzidos por Anzaldúa, nos quais, as representações artísticas atuam 

como ponte para a concretização dos pensamentos da autora chicana. Apresenta-se uma 

imagem que exemplifica e constitui o pensamento de auto-história cunhado por Anzaldúa. 

                                                           
233Tradução livre: A arte Chicana / Latina da artista feminista é uma prática espiritual, bem como um movimento 

para transformar a sociedade. É um ato de resistência anticolonial contra a dominação artística e política euro-

americana e ocidental. Como escritora Chicana patlache (lésbica) eu tento usar imagens e palavras que trarão um 

impacto ao leitor e facilita mudanças em sua percepção, perspectiva, consciência e senso de identidade. 

(Anzaldúa Archive at Nettie Lee Benson Libery, University of Texas, Austin, EUA.  Documentação ainda não 

publicada, pertencente ao arquivo restrito de consulta da universidade). 
234Tradução livre: “Auto: significa sobre o auto/próprio e história significa tanto a história e estória. Nós 

entramos em uma questão particular (interna ou externa, individual ou coletiva), em que há uma luta da 

consciência e lembre-se, reconstruir e recontar esse evento em uma espécie de “retestemunho”. Reconfigurar os 

fragmentos em um conjunto”. (Anzaldúa’s Archive at Nettie Lee Benson Libery, University of Texas, Austin, 

EUA. Documentação ainda não publicada. Pertencente ao arquivo restrito de consulta da universidade). 
235Escritor brasileiro, viveu muito tempo na fronteira entre Brasil e Paraguai, mais precisamente na cidade de 

Ponta Porã (Brasil). Conhecido por suas obras voltadas ao povo indígena e a inserção do “portunhol salbaje” em 

sua escrita. Segundo o autor, o Portunhol Salbaje nasce da "tripla fronteira" do Mato Grosso do Sul, misturando, 

o português do Brasil, o espanhol do Paraguai e as variações do guarani ainda falado pelos índios (e/ou seus 

descendentes) na região. Autor dos livros Dá gusto andar desnudo por estas selvas — sonetos salvajes (2002), 

Uma Flor na Solapa da Miséria (2006) e El Astronauta Paraguayo (2008). 
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Figura nº5 

 

"Auto-história de la artista as a Young Girl": Box 57. Folder: 6, 7. Fonte: The Nettie Lee Benson 

Latin American Collection, University of Texas Libraries, University of Texas at Austin. Gloria 

Evangelina Anzaldúa Papers 1942-2004. 
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Observa-se, na imagem, a representação da boca, seguida pelas frases “finding one’s 

voices” e “morder la boca”, que podem ser traduzidas como encontrar a própria voz e morder 

a boca. Expõe-se, aí, a discussão mencionada sobre a capacidade da auto-história de 

Anzaldúa poder dar voz e lugar àqueles que também habitam a fronteira. Pode-se pensar, 

também, na dualidade entre conseguir sua própria voz e morder a boca, pois, muitas vezes, o 

silenciamento reside nas relações de poder.  

A figura da mulher ao lado direito da imagem está sobre um caminho com rachaduras, 

infere-se, assim, que o desenho represente a mulher trilhando sua própria história dentro de 

um contexto de dificuldades e tortuoso. A soma das palavras “auto” como representação de 

“self” e das palavras “history”/ “story” como história, dispõem na mesma proporção a história 

e as estórias que compõem a vida das pessoas. Na parte inferior da imagem, embora haja um 

problema na dimensão do registro, pode-se ler “anti-colonial struggle”. Essas palavras 

sintetizam bem o esforço/luta contra o colonialismo vivenciado na fronteira e nas relações 

entre o México e os Estados Unidos. Trata-se de uma visão de superação e rediscussão dos 

conceitos e “verdades” cristalizadas por uma perspectiva que possa dar voz, ou, pelo menos, 

auxilie em “finding one’s voices” da cultura chicana. 

Soma-se a essa discussão as palavras de Malvezzi (2011), quando aproxima o discurso 

do autor chicano e sua herança cultural. Segundo a pesquisadora: 

 

O discurso e o testemunho que se afiguram nessas narrativas não são, 

portanto, coisas díspares; entre uma consciência e outra, existem elementos 

de um mesmo fragmento. Percebemos o discurso sendo gerado pelo 

testemunho e vice-versa; corpo e alma compondo a estrutura dessa nova 

roupagem. Ao contrário da concepção canônica, o sujeito gramatical, 

consciente, divide espaço com o sujeito da enunciação. E, por meio dessas 

instâncias contraditórias e antagônicas, surgem personagens que produzem 

uma unidade de expectativas políticas enunciadas em discursos passados. 

(MALVEZZI, 2011, p. 111) 

 

Esse discurso entre passado e presente, apontado por Malvezzi, encontra eco nas 

produções tanto textuais quanto imagéticas produzidas por Anzaldúa. A união entre o 

testemunho e a consciência da autora se configura em sua auto-história, a história de muitos, 

mesmo que sendo contada por uma pessoa.  

Keating (2009) observa que, embora Borderlands resista a classificações fáceis, 

pesquisadores têm frequentemente descrevido a obra como uma complexa autobiografia 

cultural que constitui e expande usos prévios de gênero. Contudo, segundo Keating (2009) 

“Anzaldúa herself describes this text as “autohistori-teoría,” a term she coined to describe 

women-of-color interventions into and transformations of traditional western 
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autobiographical forms.”236 (KEATING, 2009, p. 9) A pesquisadora americana continua 

afirmando que Auto-história-teoría inclui ambas vida-estória e autorreflexão nessa estória. Os 

escritores de auto-história-teoria misturam suas biografias cultural e pessoal com memória, 

história, narrativa, mito e outras formas de teoria. Ao fazer isso, cria-se um entrelaçamento de 

identidades individual e coletiva. Frequentemente antologizado e citado, Borderlands tem 

desafiado e expandido visões anteriores em diversos campos da academia, mas também não 

se limitando a discutir sobre Estudos Americanos, Estudos Fronteiriços, Estudos Chicanos/as, 

Estudos de Escrita, Estudos Culturais, Estudos Étnicos, Feminismo, Estudos Literários, 

Pedagogia Crítica, Estudos Femininos, e Teoria Queer. Para Sonia Saldívar, Borderlands é um 

“texto transfronteiriço, transdisciplinar” que tem “viajado por” muitas disciplinas. 

(SALDÍVAR apud KEATING, 2009, p. 9) 

Nesse sentido, apresentando mais um fragmento catalogado nos arquivos de 

Anzaldúa237, observa-se: 

 

Autohistorias=self/life/writing. I use autohistorias a form/category of self-

representation as a strategy/technique/method to change the story of my life. 

I present a theory of autobiography. How the self in the text is constructed is 

similar and different from how the self in life is constructed. The historical 

real life self, the fictive self, the writing self and the written self.238 
(ANZALDÚA, Benson Library-Texas University at Austin. Gloria 

Evangelina Anzaldúa Papers, 1942-2004) 

 

Essa citação mantém o objetivo de Anzaldúa de “entrelaçamento”, conforme exposto 

por Keating anteriormente, onde o eu lírico, a vida e a escrita se misturam para formar a auto-

história de Anzaldúa e de muitas outras mulheres como ela, uma vez que o fragmento em 

questão faz parte de um texto intitulado Nepantla: In/Between and Shifting: Theories of 

Composition and Art. Sabe-se que esse material fazia parte de um movimento maior iniciado 

por Anzaldúa para disseminar seu pensamento cultural e incentivar novas produções das 

mulheres chicanas. Nota-se, também, a reflexão sobre o processo de criação da autora ao 

identificar como o eu lírico no texto pode ser constituído de maneira diferente do eu-escritor. 

Ao apontar para a história da vida real do eu, do eu ficcional, o eu na escrita e o eu escrito, 

                                                           
236 Tradução livre: Um termo que ela inventou para descrever as intervenções de mulheres de cor e 

transformações de formas autobiográficas ocidentais tradicionais. 
237  O arquivo em análise encontrava-se precisamente no computador pessoal de Anzaldúa. Trata-se de um texto 

ainda inédito. 
238 Tradução livre: Autohistorias = auto / vida / escrita. Eu uso autohistorias uma forma / categoria de auto-

representação como uma estratégia / técnica / método para mudar a história da minha vida. Apresento uma teoria 

da autobiografia. Como o eu no texto é construído, é semelhante e diferente de como o eu na vida é construído. 

O eu histórico da vida real, o eu fictício, o eu escrito e o eu escrito. 
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compõe a auto-história do escritor, reforça a posição desta pesquisa sobre a relação do escritor 

com seu contexto, sua ligação com o outro e de como ele se representará no texto, trazendo, 

assim, uma forma/categoria de representação do eu como uma estratégia de mudar a sua 

história e a de muitos outros como eles, pois todas essas hisórias estão “entrelaçadas”, mesmo 

que estejam em diferentes lugares. 

Para materializar essa reflexão, apresenta-se mais um fragmento do texto. Para a 

escritora chicana: 

 

Mi historia, my narrative autohistorias…personal exp and historical past—

remembering, re-member—putting “member” together, a reconstruction of 

what was torn a sunder. I use the symbol of Coyolxauhqui239, Hermana de 

Huitzilopochtli the moon to Nahuatl speaking indigenous people who was 

decapitated and then dismembered by her brother who buried her body parts 

in different sites.240 (ANZALDÚA, Benson Library-Texas University at 

Austin. Gloria Evangelina Anzaldúa Papers, 1942-2004) 

 

A metáfora utilizada representa uma colcha de retalhos composta por diferentes partes, 

mas unida pelo movimento de lembrar e relembrar, reunindo aquilo que havia sido rasgado 

em pedaços. A exemplo da identidade chicana que, com o passar do tempo, sofreu com o 

desprezo, desrespeito e marginalidade. Nesse sentido, o conceito de auto-história configura-se 

em uma tentativa de se resgatar, “putting member together”, reconstruir uma identidade 

multifacetada, a partir do passado histórico e as experiências da escritora. Ainda, segundo 

Anzaldúa, ao se referir à sua escrita e relação com a vida, afirma que: 

 

Writing is an activity through which I make myself known. Writing is an 

activity through which I constitute myself. […] Author/text separation—

does not work for me. Subject/text—form an amalgam, my text is embodied, 

sure it exists in relations to other literature, but it also exists in relation to me 

and my life, my body.241 (Texto de 31/10/1997-Encontrado no laptop de 

Anzaldúa. Nepantla: In/Between and Shifting: Theories of Composition and 

Art, p.23. ANZALDÚA, Benson Library-Texas University at Austin. Gloria 

Evangelina Anzaldúa Papers, 1942-2004) 

 

                                                           
239 Mais informações sobre a referência Asteca utilizada por Anzaldúa pode ser obtida no seguinte link. 

http://www.ancient.eu/Coyolxauhqui/.  
240 Tradução livre: Minha história, minhas narrativas de autohistoria ... experiências pessoais e passado histórico. 

Lembrar, (re) lembrar, colocar um membro junto, uma reconstrução do que foi rasgado e separado. Eu uso o 

símbolo de Coyolxauhqui, irmã de Huitzilopochtli, a lua para Nahuatl, que fala aos povos indígenas e que foi 

decapitada e depois desmembrada por seu irmão, que enterrou suas partes do corpo em locais diferentes.  
241 Tradução livre: Escrever é uma atividade através da qual me faço conhecer. Escrever é uma atividade através 

da qual eu me constituo. [...] Separação entre autor e texto - não funciona para mim. Assunto / texto - forma um 

amálgama, meu texto é encarnado, certo que existe em relação a outra literatura, mas também que existe em 

relação a mim e a minha vida, meu corpo. 
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O amálgama formado pela união entre sujeito e texto reforça a posição da escritora em 

reconhecer a relação existente entre sua vida, seu corpo e seu texto, transformado na atividade 

que a constitui enquanto ser “I constitute myself”. Não obstante, cabe inferir que a metáfora da 

união de diversas partes para compor seu texto e sua identidade pode ser analisada na figura 

presente na capa do livro, culminando, assim, em um projeto que representa seu pensamento 

de união das diversas identidades que compõem a sua auto-história. 

Para a realização da análise da capa242, apresenta-se a edição utilizada no 

desenvolvimento da pesquisa. Trata-se de uma edição em comemoração aos vinte e cinco 

anos da publicação da primeira edição, em 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
242 Ao refletir sobre os aspectos extratextuais, em específico os paratextos, recorre-se ao texto do pesquisador 

Gentil de Faria, em seu texto As primeiras adaptações de Robson Crusoe no Brasil, segundo ele, foi Gerard 

Genette (1997) quem introduziu o termo “paratexto”, usando-o para designar os elementos que se encontram em 

torno do texto, dentro e fora do livro. Gentil afirma que, o paratexto pode assumir diversas formas, como título, 

formato da capa, prefácio, dedicatória, epígrafe, notas, ilustrações, biografia do autor, colofão, código de barras, 

indicação de preço, correspondência entre o autor e o editor, resenhas sobre o livro, polêmicas travadas, 

traduções, adaptações etc. “Por esse amplo espectro, nota-se que o paratatexto estabelece uma complexa 

mediação entre livro, autor, editor e leitor.” (FARIA, 2008, p.39) Este trabalho objetivou analisar diretamente a 

materialidade da obra anzaldúana, dialogando com os arquivos catalogados na Universidade do Texas.   
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Figura nº 06 

 

 

Inicialmente, observa-se o título da obra Borderlands separado por uma linha das 

palavras La Frontera e The New Mestiza. Infere-se, nesse momento, que a linha que separa o 

título seja uma referência direta à separação existente na fronteira entre os Estados Unidos e o 

México, haja vista que a palavra Borderlands, em língua inglesa, está acima de La Frontera, 

em espanhol, o que, de alguma forma, pode ser lida como representação da dominação da 

língua inglesa. Para Kudo (2014):  
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Este espaço, que separa dois países, é ainda reforçado pelo uso da barra, 

mostrando-se um espaço hifenizado, que ao longo da obra é explorado como 

local do nascimento de uma nova cultura, o que também é chamado por 

Bhabha (2012) de terceiro espaço. A barra que separa Borderlands de La 

frontera é o espaço privilegiado que irá testemunhar o nascimento de uma 

nova raça, ou, da new mestiza, a nova mestiça. (KUDO, 2014, p. 31-32) 

 

Nota-se, também, na separação entre as duas línguas, que La Frontera encontra-se em 

itálico, função normalmente utilizada para destacar lexemas estrangeiros. Nesse sentido, qual 

seria a língua oficial de Borderlands/ La Frontera? Em resposta, esta pesquisa responderia 

que se trata da língua oficial da fronteira, língua composta pelo code-switching, multicultural 

e multifacetada, responsável por representar e empoderar as diversas identidades e culturas 

que compõem a escrita de Anzaldúa e, por sua vez, se fazem presentes na vida dos seres 

subalternos que habitam a fronteira. Contudo, observa-se que Anzaldúa mantém, em seu 

texto, a língua inglesa como base das reflexões e insere o espanhol como ação inerente à 

própria língua falada na fronteira. Essa observação se faz necessária, visto que se analisa que 

Anzaldúa tenta falar tanto ao poder hegemônico, quanto àqueles seres subalternos que se 

identificam com sua produção. Nesse sentido, a obra dialoga com todos e cumpre seu papel de 

tocar os sentimentos dos sujetos em suas auto-histórias e colocar em discussão o 

conhecimento estabelecido pelo status quo. 

Na sequência, observa-se, ao fundo do título e até o final da capa, uma imagem nas 

cores cinza e vermelho, destacada por suas margens, mas que não sobrepõe o foco do título da 

obra. Essa imagem se estende até a contracapa do livro, dando forma à imagem que se segue, 

catalogada nos arquivos de Anzaldúa: 
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Figura nº 7 

 

"Nepantla” Fonte:The Nettie Lee Benson Latin American Collection, University of Texas Libraries, 

the University of Texas at Austin. Gloria Evangelina Anzaldúa Papers 1942-2004. 

A imagem, composta pela união de diversas figuras, como se representassem pedaços 

conectados para formação de um novo ser, de uma identidade nacionalista feminina que 

representa a hidridização da identidade chicana, trata-se da representação imagética do 

conceito de Nepantla, já discutido neste trabalho. Essa imagem, desenhada por Anzaldúa, 

manifesta o seu desejo de transpor o mundo das ideias e representá-lo de maneira acessível 

para que um maior número de pessoas possa compreender suas palavras. Nesse sentido, 

Anzaldúa afirma que:  

 

By making images I mean the ability to evoke material from the imagination. 

Imagining has enabled us to evoke material from the imagination. Imagining 

has enabled us to fish out the repressed feminine psyche relegated to the 

underworld. It has given us back ourselves. Image making and visualizations 

means reconnecting getting in touch with what the patriarchy took away 

from us--our bodies, our imaginations, our ideas, ourselves and our capacity 

to creat. 243 (Writing Guide Nepantla and the Creative Process (from a 

writing and art guide book in progress) 13/Nov/2002. p. 19. ANZALDÚA, 

Benson Library-Texas University at Austin. Gloria Evangelina Anzaldúa 

Papers, 1942-2004) 

                                                           
243 Tradução livre: Ao fazer imagens, quero dizer a capacidade de evocar material da imaginação. Imaginar nos 

permitiu evocar material da imaginação. Imaginar nos permitiu pescar a reprimida psique feminina relegada ao 

submundo. Ele nos deu de volta a nós mesmos. A criação de imagens e visualizações significa reconectar-se para 

entrar em contato com o que o patriarcado tirou de nós - nossos corpos, nossas imaginações, nossas ideias, nós 

mesmos e nossa capacidade de criar. 
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Entende-se, na afirmação de Anzaldúa, que, ao materializar seus pensamentos por 

meio das imagens, há uma nova possibilidade de se reconectar com sua herança cultural, 

muitas vezes oprimida pela cultura dominante. Fato esse, que a motiva a se descolonizar, 

expondo suas ideias e capacidade de criação. 

Em outro momento, a escritora aponta para a criação de imagens como uma 

“faculdad”, uma habilidade de materializar os pensamentos mais íntimos, dando-lhes 

concretude. Segundo Anzaldúa, ao treinar uma pessoa a acessar o "inconsciente" ou à 

"imaginação", para permitir que a vida interior surja sem censura e para facilitar o diálogo 

direto entre o consciente e o inconsciente, “Esta facultad facilitates a transition from the 

ordinary mode of functioning to the nepantla in a kind of “rite d’ entrée” to the unconscious 

and other inaccessible states.”244 (Writing Guide Nepantla and the Creative Process - from a 

writing and art guide book in progress. 13/Nov/2002, p. 19. ANZALDÚA, Benson Library-

Texas University at Austin. Gloria Evangelina Anzaldúa Papers, 1942-2004) 

Nesse sentido, depreende-se que ambos os conceitos de nepantla e auto-história estão 

conctados pela imagem criada por Anzaldúa, materializando a concepção de unir as diferentes 

histórias que compõem a identidade de um ser, dando origem a algo novo, algo único, mas 

que pode ser compreendido e representar muitas outras histórias. 

Outra relação importante para a imagem criada por Anzaldúa está ligada à deusa 

Coatlicue - "serpent skirt” presente na herança indígena Asteca da escritora e especificamente 

citada no capítulo “Entering into the Serpent” e “La herencia de Coatlicue/The coatlicue 

State”. 

Nota-se que a imagem de Anzaldúa faz relação direta à figura de Coatlicue. Segundo a 

mitologia Asteca, Coatlicue foi a deusa da Terra, mãe do sol, da lua, das estrelas e de todos os 

deuses e deusas Astecas. Seu nome significa “Saia de Serpentes” e foi a fonte de toda a vida 

na terra, levando os mortos de volta para seu corpo, representando a ideia de deusa da vida e 

da morte. 

Uma famosa estátua245 no Museu Nacional de Antropologia do México representa a 

ideia de Coatlicue como criadora e destruidora. Sua cabeça é formada por duas cabeças de 

cobras unidas e todo seu corpo é representado por partes, a exemplo de mãos e corações, que 

dão a ideia de fragmentação para a formação de um ser, a exemplo da imagem de Anzaldúa. 

                                                           
244 Tradução livre: Esta faculdade facilita uma transição do modo ordinário de funcionamento para o de nepantla 

em uma espécie de "rito de entrada" para o inconsciente e outros estados inacessíveis. 
245 Sugere-se como apreciação da figura de Coatlicue e conhecimento de sua história o vídeo produzido pela 

Khan Academy. Disponível em : https://www.khanacademy.org/humanities/art-americas/early-cultures/aztec-

mexica/v/coatlicue. Acesso em: 16/03/17. O vídeo encontra-se no CD em anexo a este trabalho. 
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Segundo Anzaldúa, em texto inédito catalogado em seu arquivo pessoal, tal relação é 

evidenciada pela seguinte citação: 

 

Nepantla, among other things, is a state of awareness, un conocimiento 

characterized by a sort of new mestiza consciousness. It is una facultad that 

accesses in between spaces, peripheral spaces and realities not senplaces. 

The ability to detect the “nepantla spaces” recquires the ability to shift. The 

shift is from rational, logical modes to what I have called “entering into the 

serpent,” into the body which is the animal and spiritual part of us.246 

(Nepantla: The Creative Process, Process of Identity Change, Process of 

Solving/Resolving the Problems of Life, p.01. ANZALDÚA, Benson 

Library-Texas University at Austin. Gloria Evangelina Anzaldúa Papers, 

1942-2004) 

 

A herança asteca, presente na obra, é apresentada como sentimento de orgulho e 

composição da figura/consciência da nova mestiça. A referência a símbolos como a Serpente 

e a Coatlicue revelam o entre-lugar espiritual ocupado por Anzaldúa, como um elo entre o 

consciente e o inconsciente, entre o real e a ficção, compostos pela necessidade de mudança 

contínua exigida às mulheres chicanas-nepantleras. Essa capacidade de mudança entre 

mundos é que determina a consciência da nova mestiça. 

Acerca da utilização dos símbolos Astecas na obra chicana, faz-se referência ao texto 

de Ignacio Lopez-Calvo, intitulado “Unproblematic and strategic identifications of the 

Chicano movement with a mythicized Aztec past”. O texto aborda uma discussão sobre a 

presença do passado Asteca nas produções chicanas e de que maneira ela pode ser vista: 

idealização de um sentimento não mais existente, na contemporaneidade, ou afirmação de 

uma identidade como forma de orgulho. Lopez-Calvo (2011) afirma que, “[...] we witness a 

double take on the ideas of nationhood and cultural difference: a lived or experienced reality 

goes hand in hand with a mythical one based on historical associations that prove the 

timeless nature and existence of such nation.”247 (LOPEZ-CALVO, 2011, p. 196) 

Dessa forma, discute-se, no texto de Lopez-Calvo (2011), a fetishização da herança 

Asteca em textos de escritores chicanos, a exemplo da europeilização do índio brasileiro, por 

José de Alencar, diferentemente do que é observado no texto anzalduano, que, ao recuperar 

                                                           
246 Tradução livre: Nepantla, entre outras coisas, é um estado de consciência, um conhecimento caracterizado por 

uma espécie de nova consciência mestiza. É uma faculdade que acessa entre lugares, espaços periféricos e 

realidades não deslocadas. A capacidade de detectar os "espaços nepantla" requer a habilidade de mudar. A 

mudança é de modos racionais e lógicos para o que eu chamei de "entrar na serpente", no corpo que é a parte 

animal e espiritual de nós.  
247 Tradução livre: Assistimos a uma dupla tomada sobre as ideias de nação e de diferença cultural: uma 

realidade vivida ou experienciada anda de mãos dadas com uma mítica baseada em associações históricas que 

provam a natureza atemporal e a existência dessa nação. 
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sua herança indígena, o faz dialogando com mitos e práticas cotidianas da vida cultural 

chicana. Nota-se, no texto anzalduano, o sentimento de orgulho ético e nacionalista ao 

empoderar tal herança. Não obstante, é oportuno mencionar que tal ação é realizada em um 

contexto totalmente contrário a essa prática e que, a todo momento, a cultura dominante do 

americano nativo marginaliza e oprime o chicano, pois, a caracterização aos mestizos está 

diretamente ligada à falta de interesse e preguiça, assim como no Brasil quando há referência 

aos indígenas. Esse apontamento pode ser obervado no prefácio escrito na primeira edição 

Borderlands, mas que não foi publicado. Segundo Anzaldúa “Orthodox points of view and 

traditional/cultural ways of being—Mexican or Anglo—are worthless in the Borderlands. 

Aqui no sirven pa’ nada.”248 (ANZALDÚA, Benson Library-Texas University at Austin. 

Gloria Evangelina Anzaldúa Papers, 1942-2004) 

Retomando a análise da capa de Borderlands, percebe-se que, embora a imagem tenha 

grande representatividade para o livro desde as primeiras edições, materializando o conceito 

de nepantla, observou-se que, durante as publicações das três edições anteriores, a imagem 

deixou de ser destacada e passou a compor o fundo da capa, como pode ser observado nas 

imagens a seguir: 

  

Figura nº 8 

 

               1ª edição                     2ª edição                     3ª edição                      4ª edição 

 

Infere-se que a escolha pela sobreposição da imagem tenha ocorrido em virtude da 

dificuldade de explicação de sua presença na obra, haja vista que o livro alcançou dimensões 

além-fronteiras, sendo vendido em todo o mundo e responsável pelos lucros da editora. O fato 

                                                           
248 Tradução livre: Os pontos de vista ortodoxos e os modos tradicionais / culturais de ser - mexicano ou anglo - 

não valem nada na fronteira. Aqui não servem para nada. 
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é que, ao se retirar o destaque da imagem, perde-se espaço para seu questionamento e, por 

extensão, conhece-se ainda mais sobre a produção artística da própria escritora. 

Embora a imagem tenha ganhado mais espaço na 4ª edição, observou-se o seu 

apagamento diante do destaque do nome da obra, manobra muito utilizada pelas editoras 

contemporâneas para o aumento de suas vendas, ora destacando o título, ora enfatizando o 

nome do autor (a). 

Em conversa com a responsável pela editora do livro, desde a primeira edição, Joan 

Pinkvoss, a editora esclareceu que ao escolher e manter sua obra com uma editora pequena, 

Anzaldúa deu mais um exemplo de luta por seus ideais, pois, ao não se curvar às grandes 

editoras e manter-se entre produções chicanas e latinas, pôde ajudar vários outros escritores 

que publicam nessa editora. Segundo a editora: 

 

Working with Gloria I came to realize that I was in the presence of a writer’s 

courage that I’d never seen before… or would experience again. For me, the 

legacy of Borderlands will always be the courage that it took for Gloria to 

confront every possible demon she would ever face in order to rise back out 

of the ashes she’d created―the burnt offerings in wich she volunteered 

herself as the sacrifice.249 (PINKVOSS apud ANZALDÚA, 2012, p. 15) 

 

Outra materialidade textual que ganha destaque em Borderlands e que compõe o 

acervo da escritora é o seu prefácio. Diante disso, julgou-se produtivo analisar tal documento 

como parte integrante do processo de criação de Borderlands como a auto-história de 

Anzaldúa. Afirma-se isso, pois, ao analisar os manuscritos do prefácio em comparação com a 

versão publicada, notaram-se algumas escolhas linguísticas e conceituais que asseveram o 

posicionamento desta pesquisa. 

Para realizar essa análise, contrastou-se a versão publicada na primeira edição do livro 

de 1987, com o arquivo catalogado na Biblioteca Netilie Benson. Inicialmente, ao justapor os 

dois textos, observa-se grande similaridade. Entretanto, ao analisar momentos nos quais a 

autora apresenta reflexões estritamente relacionadas à identidade, nacionalidade e gênero, o 

texto sofreu alterações.  

O segundo paragráfo da edição publicada e o arquivo catalogado apresentam a 

seguinte composição: 

  

                                                           
249 Tradução livre: Trabalhando com Gloria eu percebi que eu estava na presença da coragem de uma escritora 

que eu nunca tinha visto antes ... ou iria experimentar novamente. Para mim, o legado de Borderlands será 

sempre a coragem que teve Gloria para enfrentar todos os demônios possíveis que ela enfrentaria a fim de sair 

das cinzas que ela criaria - as oferendas queimadas em que ela se ofereceu como sacrifício. 
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Edição publicada 

 

Arquivo catalogado 

 

I am a border woman. I grew up between two 

cultures, the Mexican (with a heavy Indian 

influence) and the Anglo (as a member of a 

colonized people in our own territory). I have 

been straddling that tejas-Mexican border, 

and others, all my life. It’s not a comfortable 

territory to live in, this place of 

contradictions. Hatred, anger and 

exploitation are the prominent features of this 

landscape.250 (ANZALDÚA, 2012, p. 15) 

 

I am a border woman. I grew up between two 

cultures, the Mexican (with a heavy Indian 

influence albeit an unconscious one and the 

residue of the conqueror, the Spanish) and 

the Anglo who occupies our territory and 

under which following the Spanish) we live 

as colonized people. I have been straddling 

the tejas-Mexican border (and others) all my 

life. It’s not a confortable territory to live in, 

this place of contradiction. Hatred, anger, 

and an exploitation that started when the first 

white European male set foot on this 

continent are the prominant freatures of this 

more than just psychic landscape. Presently a 

spurious peaceful co-existence of sorts 

prevails, but occasionally (more often than 

“official reality” realizes or acknowledges), 

skirmishs break out. Where I come from 

Mexican and Indian are still the lowest forms 

of life you can be. Needless to say growing 

up female was not considered a plus in either 

culture. And being lesbian hardly wins me 

extra points. Cudgels and ostracism have 

been my daily fare.251 (ANZALDÚA, 

                                                           
250 Tradução livre: Eu sou uma mulher da fronteira. Eu cresci entre duas culturas, o mexicano (com uma forte 

influência indígena) e o anglo (como membro de um povo colonizado em nosso próprio território). Eu estive ao 

longo da fronteira tejas-mexicana, e outros, toda a minha vida. Não é um território confortável para viver, este 

lugar de contradições. O ódio, a raiva e a exploração são as características proeminentes desta paisagem. 
251 Tradução livre: Sou uma mulher da fronteira. Eu cresci entre duas culturas, a mexicana (com uma forte 

influência indígena, embora inconsciente ainda com o resíduo do conquistador, o espanhol) e o Anglo (que 

ocupou nosso território seguindo o espanhol) vivemos como povo colonizado. Estive ao longo da fronteira tejas-

mexicana (e outras) toda a minha vida. Não é um território confortável para se viver, este lugar de contradição. O 

ódio, a raiva e a exploração que começaram quando o primeiro homem europeu branco pôs os pés neste 

continente são as fervuras proeminentes desta paisagem mais do que psíquica. Atualmente, prevalece uma 

coexistência pacífica e espúria, mas ocasionalmente (mais frequentemente do que a "realidade oficial" percebe 

ou reconhece), as escaramuças explodem. De onde eu venho o mexicano e indígena ainda são as formas mais 
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Benson Library-Texas University at Austin. 

Gloria Evangelina Anzaldúa Papers, 1942-

2004) 

 

 

Observa-se, inicialmente, nos dois textos, uma diferença em sua composição 

estrutural, na qual o texto publicado é visivelmente menor do que o arquivo catalogado. 

Talvez, tal ação possa ser justificada, pois, em alguns momentos, trata-se de aglutinação ou 

objetividade do conteúdo abordado. Citam-se, como exemplo, os fragmentos: “the Anglo (as 

a member of a colonized people in our own territory)” e “the Anglo who occupies our 

territory and under which following the Spanish) we live as colonized people.” Nesse sentido, 

analisa-se que, mesmo havendo uma diminuição do número de palavras, o texto se mantém 

com as mesmas informações, ou seja, não houve perda em seu significado inicial, ou mesmo, 

o pensamento ora materializado pela escritora fora alterado. 

Contudo, percebe-se, na continuidade do texto advindo do arquivo de Anzaldúa, que 

algumas de suas reflexões foram retiradas do texto publicado oficialmente. Nesse sentido, 

evidenciam-se dois questionamentos: seriam as reflexões apresentadas ofensivas a ponto de 

serem excluídas? As reflexões foram retomadas durante o texto em sua completude? 

Para responder a tais questionamentos, convém voltar aos fragmentos em análise. Nos 

trechos: “Hatred, anger and exploitation are the prominent features of this landscape” e 

“Hatred, anger, and an exploitation that started when the first white European male set foot 

on this continent are the prominant freatures of this more than just psychic landscape”. 

Observam-se, no texto do arquivo, apontamentos relevantes que foram retirados da versão 

publicada, que, na perspectiva desta pesquisa, constitui parte importante da obra. Ao apontar 

que “an exploitation that started when the first white European male set foot on this 

continent”, Anzaldúa questiona o poder masculino estabelecido desde o primeiro momento 

em que os “homens europeus” colocaram seus pés no continente americano. Ainda nesse 

sentido, ao associar o adjetivo “White” aos homens europeus, a autora também enfatiza toda a 

problemática existente sobre as pessoas de “cor” que pertenciam àquelas terras e que, aos 

poucos, perderam seu lugar. 

Na sequência, oberva-se, ainda, uma continuidade de reflexões no arquivo catalogado. 

Contudo, o texto publicado foi finalizado na palavra “landscape”. Analisa-se que as 

                                                                                                                                                                                     
baixas de vida que você pode ser. Escusado será dizer que ser mulher não é considerado algo bom em qualquer 

cultura. E ser lésbica mal me ganha pontos extras. Luta e ostracismo têm sido a minha taxa diária. 
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informações estabelecidas na sequência do texto catalogado são de grande valia para esta 

pesquisa, especificamente sobre a temática referente à fronteira “visível” e “invisível”, outrora 

abordada. Segundo a escritora chicana: “Presently a spurious peaceful co-existence of sorts 

prevails, but occasionally (more often than “official reality” realizes or acknowledges), 

skirmishs break out” (ANZALDÚA. Benson Library-Texas University at Austin. Gloria 

Evangelina Anzaldúa Papers, 1942-2004). Anzaldúa, ao expor no fragmento a concepção de 

“realidade oficial” dentro do espaço fronteiriço, (re) discute a realidade existente que aparta 

os seres subalternos, dando voz apenas aos detentores do poder, realidade, essa, ligada ao que 

o poder estabelecido quer ver, publicar ou até mesmo divulgar. Nota-se que a escritora abre 

espaço para refletir sobre o que ocorre à margem daquilo que é visto, mesmo que haja sempre 

o objetivo de esconder ou camuflar uma verdade cada vez mais difícil de esconder dentro 

dessa realidade oficial. 

Ao afirmar que: “Where I come from Mexican and Indian are still the lowest forms of 

life you can be”, a autora aborda a margilanização da identidade e nacionalidade do chicano 

diante da cultura e nação dominante. Embora se perceba, na obra Borderlands, um importante 

movimento de empoderamento da cultura indígena e sua participação na formação indentitária 

do povo mexicano e, por extensão dos chicanos, o prefácio não publicado de Anzaldúa expõe 

essa ferida aberta que ainda sangra na contemporaneidade. Ao serem denominados como a 

forma mais baixa de vida, os mexicanos e indígenas são comparados às “cockroaches”, 

baratas, que se espalham por todo o território americano. Nesse sentido, a metáfora utilizada 

por Anzaldúa materializa o quanto esses povos ainda sofrem com a “realidade oficial”, que é 

cruel e faz sangrar continuamente os marginalizados. 

Retomando os questionamentos levantados anteriormente, entende-se que a retirada de 

algumas informações não comprometeu a obra em análise, e que, tampouco, foi alvo de 

cerceamento da editora. Percebe-se, contudo, que as informações poderiam enfatizar o 

posicionamento ideológico cultural da escritora, tocando seus leitores de maneira ainda mais 

direta, a exemplo da seguinte frase do fragmento em análise, onde se lê: “And being lesbian 

hardly wins me extra points”, pois, na versão publicada, não há referência ao gênero da autora 

em nenhum momento, fato esse que esconde de alguma forma, no prefácio da obra, o objetivo 

direto de se fazer ouvir ou marcar lugar da comunidade homossexual. Por fim, a autora 

sintetiza que sua vida, enquanto lésbica, chicana e mulher na fronteira, lhe confere uma taxa 

de luta e ostracismo diário.  

Evidencia-se, todavia, um sentimento unitário, uma “faculdad” não apenas de 

Anzaldúa, mas em cada residente da fronteira, seja em termos físicos, emocionais, espirituais. 
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Essa capacidade, na perspectiva desta pesquisa, está sendo ativada na contemporaneidade e o 

elemento “alien”, que tanto tem incomodado a raça dominante, tem se tornado familiar, a 

exemplo de deputados chicanos e até mesmo um presidente negro. Tal ampliação de 

representatividade nunca foi confortável na comunidade estadunidense, mas esses seres 

sempre estiveram presentes na sociedade. Embora esteja latente o sentimento de se fazer a 

“America great again” tal ação apenas se concretizará se todos que compõem esse lugar, 

mesmo estando nos entre-lugares, possam participar, pois como já mencionado por Anzaldúa, 

“This land was Mexican once, was Indian always and is. And will be again.” (ANZALDÚA, 

2012, p. 25) 
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A FERIDA AINDA SANGRA  

 

Hay tantísimas fronteras 

que dividen a la gente, 

pero por cada frontera 

existe también un puente. 

(VALDÉS apud ANZALDÚA, 2012, p. 107) 

 

 

Nascida em 26 de setembro de 1942, em Jesus Maria no Valley, Texas, Estados 

Unidos, filha de Urbano e Amalia Garcia Anzaldúa, Gloria Evangelina Anzaldúa foi uma 

condutora de sonhos, facilitadora, nepantlera, mestiça, intelectual e ponte para a 

materialização de uma identidade chicana, ultrapassando os limites das fronteiras 

geográficas/políticas/psicológicas/culturais/indentitárias, entre os Estados Unidos e o México. 

O professor Baden Offord (2014) afirma que a ideia de Gloria Anzaldua sobre a 

fronteira tornou-se uma rubrica conceitual crítica, usada pelos pesquisadores culturais como 

forma de entender, explicar e articular a natureza incerta e ambígua do cotidiano e das 

políticas culturais do conhecimento fronteiriço. Ainda segundo esse pesquidador, Borderlands 

se trata também de um espaço social onde pessoas de origens e identidades diversas se 

encontram e compartilham um espaço no qual as políticas de copresença e coexistência são 

experimentadas e promulgadas em proporções mundiais. Nesse sentido, a abertura do texto 

anzalduano, para se pensar a América Latina, configura-se em uma contribuição importante 

neste trabalho.  

Segundo Orozco-Mendoza (2008), em virtude de a cultura dominante ter criado sua 

versão conveniente da realidade, na qual se almeja não apenas privilegiar os interesses de 

certos grupos, mas também sobrepor os direitos de outros. Observa-se a impossibilidade de 

emancipação do “eu” proposta por Anzaldúa. Para a pesquisadora, precisa-se ir mais longe 

para ver quais instrumentos na sociedade são usados para produzir sistematicamente a 

alteridade, com o objetivo de restringir e excluir as pessoas de ter acesso aos recursos. Nesse 

sentido, Orozco-Mendoza conclui que a aproximação de Anzaldúa ao conceito de 

Borderlands nos levará a um terreno complexo onde o “eu” está constantemente recebendo a 

influência de atores múltiplos e contraditórios, cujas influências transformacionais atuais, por 

vezes autônomas, estabelecem um caminho para quebrar paradigmas tradicionais livres de 

classe, raça, gênero e sexualidade. 
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A escrita de Anzaldúa expõe as complexas interrelações das múltiplas formas de 

opressão existentes no dia-a-dia daqueles que estão à margem da sociedade. Borderlands/ La 

Frontera contribui para a reflexão do conceito de mestiçagem, ou hibridização, e inscreve um 

movimento circular entre a mestiçagem de raças, gêneros, línguas, e a dicotomia de 

mente/corpo. Essas mestiçagens dividem os dualismos entre uma coisa ou outra, criando um 

terceiro elemento: a mestiza, resultado único que não é chicana nem mesmo americana, mas 

que carrega toda a força da língua chicana, das lésbicas e gays, da alma animal, da escrita que 

“faz cara” e materializa os seres que clamam por voz e respeito. 

Pontua-se que esta pesquisa buscou, desde seu início, unir as concepções e teorias em 

uma leitura que pudesse materializar a auto-história de Anzaldúa, que ultrapassasse os limites 

do texto literário e alcançasse reflexões possíveis de auxiliar no cotidiano de cada um dos 

futuros leitores. Ler e reler os textos de Anzaldúa configura-se em re(ler) a si mesmo, 

enfrentar o silenciamento e procurar escutar a voz de tantos outros que, como ela, clamam por 

seu direito ao grito. 

Ao passar por capítulos, como, “Atravessando fronteiras: o contexto biográfico 

cultural de Gloria Evangelina Anzaldúa”, destacou-se o modo como a influência do contexto 

vivido pela escritora Gloria Anzaldúa influenciou na construção de Borderlands/La Frontera. 

Tal contexto possibilitou à pesquisa uma imersão profunda na cultura chicana e, por extensão, 

sua herança indígena que perpassa pela história Asteca e chega à batalha do Álamo. Essa ação 

não se distancia da nova batalha desenhada sob a sombra de um futuro nebuloso que prevê a 

construção de mais um muro que acentuará permanentemente a separação entre os países e os 

povos. 

Entendeu-se nesse capítulo que Borderlands quebrou o paradigma nacionalista 

cultural que marcava seu local, colocando em foco a produção da mulher latina, lésbica, 

centroamericana e indígena, o que, por sua vez, nos permite dizer que Anzaldúa também 

teorizou a intersecção do racismo, sexismo e heterosexismo, ultrapassando as fronteiras 

estabelecidas na contemporaneidade, dentro de um contexto híbrido e uma consciência 

opositora ao status quo. Esses conceitos nos possibilitaram enxergar uma consciência de 

resistência à repressão linguística, cultural e de raça existente, e reconhecer que os entre-

lugares são formados por essas identidades complexas. 

Ao realizar a análise da certidão de nascimento de Anzaldúa e seu conto, “Her name 

never got called”, o trabalho possibilitou ao leitor um contato inicial com os arquivos e a vida 

da escritora, não obstante, configurando-se em ferramenta basilar para a interpretação de 
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Borderlands e a fundamentação da tese de que a obra se configura na auto-história de sua 

autora e por extensão, de muitas outras pessoas. 

Assevera-se, por meio dos arquivos e repertório, que Anzaldúa nutriu as mulheres 

latinas com conhecimento e representação, possibilitando que, com suas produções, pudessem 

expor ao mundo suas reflexões, discussões e, acima de tudo, os seus testemunhos e auto-

histórias que ultrapassaram as barreiras de seus lugares e se constituem, na 

contemporaneidade, como força motriz para que muitas outras pessoas possam contar suas 

histórias. 

Notou-se, nesse sentido, a existência de um projeto intelectual de Anzaldúa sobre sua 

ação enquanto chicana, homossexual, poetiza e nepantlera. A leitura de sua biografia, 

produção e manuscritos, entendendo seu contexto de produção, revelou uma escritora, ativista 

e professora que enfrentou temas importantes para a representação do povo chicano e queer, 

conduzindo-o durante todo seu percurso literário. No decorrer da análise dos arquivos e 

repertório, observou-se a contínua busca para dar voz à cultura chicana. Afirma-se, com isso, 

que Anzaldúa não se acomodou no lugar confortável da academia, posicionando-se como uma 

intelectual que procurou falar a verdade, ou melhor, a sua verdade ao poder. Observa-se, 

diante disso, a existência do projeto intelectual da escritora Gloria Evangelina Anzaldúa, 

pautado em escrever a partir das fronteiras/sombras e não sobre elas, materializando uma 

ativista que não se manteve nas sombras da fronteira, cujo papel público se fez presente. 

No capítulo “Auto-história: percorrendo os caminhos de Borderlands/La Frontera”, 

exploraram-se os conceitos de auto-história, testemunho e autobiografia, não apenas como 

contraponto ao proposto pelo trabalho, mas como possibilidade de ampliação de conceitos que 

podem auxiliar a ouvir a voz de autores latino-americanos que têm produzido obras dentro 

desse contexto narrativo. Observou-se, neste capítulo, que a influência do contexto, melhor 

dizendo, dos diferentes contextos e culturas que perpassaram a vida de Anzaldúa, exerceram 

grande influência na formação da escritora. Os aspectos culturais compõem parte seminal da 

narrativa anzalduana, sua herança cultural pode ser lida em sua obra, desde sua herança 

indígena à produção acadêmica, por exemplo. Esses diferentes mundos, em pontos extremos 

na vida de Anzaldúa, dão dimensão do quanto a percepção de mundo da autora pôde ser 

ampliada, culminando na produção de sua auto-historia. 

Chamou-se também atenção de que embora os estudiosos vejam os testemunhos como 

produtos dependentes, um esforço dos destituídos de direitos para se afirmarem como sujeitos 

políticos por intermédio de outros, frequentemente externos, e em processo para enfatizar 

aspectos particulares de sua identidade coletiva. O testemunho se configura na materialização 
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de uma voz muitas vezes escondida e com dificuldades de expor tudo aquilo que pode, pois, 

dentro do contexto da memória, há o medo político, social e cultural. Contudo, corroboram 

com esse pensamento, as palavras de Ashcroft, Griffiths & Tiffin (2007), ao sinalizarem que o 

testemunho também se configura em um exemplo particular e efetivo da maneira de escrever 

que apropria formas dominantes do discurso hegemônico para criar vozes poderosas 

subalternas, ou seja, possibilitar que os seres subalternos falem ao poder hegemônico e à 

cultura dominante.  

O capítulo também possibilitou o entendimento de que a história de Gloria Anzaldúa 

está atravessada pela história da mulher latina, apontou-se que a biografia da autora dialoga 

com a história de luta e reconhecimento de tantas outras mulheres latino-americanas. Nesse 

contexto, a auto-história de Anzaldúa alcançou contornos continentais. Discutiu-se, a 

vida/obra de Anzaldúa sem o filtro dos intelectuais em seus pedestais, sem o conforto 

acadêmico que tem afastado as pesquisas e pesquisadores da dura e difícil realidade.  

Assevera-se nesta pesquisa, a oportunidade de se ler a obra Borderlands como uma 

espécie de direito ao grito das mulheres latinas em uma cultura comandada pelo poder 

masculino. Neste cenário, o direito ao grito de Anzaldúa se deu por meio de sua auto-história 

que reflete a história de muitas outras mulheres chicanas e latinas como ela, tornando assim, a 

palavra latina em um espaço de coalizão entre todas. 

Desta forma, o conceito de auto-história não se estabelece sem ser entendido pela 

amplitude de suas várias estórias, somadas às histórias contadas pelas mulheres que vivem ou 

viveram os mesmos conflitos de Anzaldúa. Concluiu-se que o conceito de auto-história, além 

de ampliar as reflexões sobre a relação autor-obra-público, conecta de forma intrínseca a 

produção anzalduana a uma memória coletiva de luta contra a opressão, destacada pelo poder 

da linguagem, configurando-se, assim, em uma produção de resistência que traz à tona as 

diferentes realidades existentes e não apenas a apresentada pelo poder hegemônico. 

O terceiro capítulo, intitulado “Fronteiras, limiares e materialidade em Borderlands/La 

Frontera”, buscou unir o arquivo e repertório de Anzaldúa em seu diálogo com a obra 

Borderlands. A representação dos conceitos, por meio dos arquivos e repertório, objetivou 

rediscutr a prática da autora em suas ações enquanto ativista, intelectual e chicana. 

A problematização levantada a partir do trabalho de Lopez-Castro (2011), durante o 

capítulo, foi oportuna para esta pesquisa, pois, colocou em questão a idealização do passado 

Asteca concomitante à rejeição da identidade indígena no presente. Nesse sentido, crê-se que 

tal discussão também possa ser produtiva no contexto da fronteira Brasil vs Paraguai, na qual 

se questionaria se a produção literária deste entre-lugar também carrega a problemática 
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apontada por Anzaldúa, a exemplo da identidade cultural, hibridismo e também trocas 

linguísticas como a língua falada pelos brasiguaios. Destaca-se aqui, que tal questionamento 

servirá de mote para pesquisas posteriores deste pesquisador.  

Pensar nos seres subalternos materializados na obra anzalduana também foi tema deste 

capítulo. Ao contar uma história alternativa ao estabelecido pelo discurso oficial, narrando a 

vida na fronteira, Anzaldúa deu voz e lugar a nova mestiza. Percebeu-se que a obra de 

Anzaldúa não apenas dialoga com os postulados nos estudos da subalternidade; trata-se de 

uma forma de pensar os conceitos por ora definidos a partir da perspectiva masculina, 

dominante, americanista e europeia, sendo repensada sob o viés latino-americano fronteiriço. 

Anzaldúa descreveu a face subalterna dos seres que vivem na fronteira, pois não se trata de 

uma autora que trabalha com a temática fronteiriça, ela é um ser fronteiriço, um ser 

atravessado, faceless, como àqueles que habitam este entre-lugar. Concluiu-se, neste capítulo, 

que questões referentes a crenças, sexualidade e cultura estampam as páginas de uma 

narrativa única que dá lugar aos sujeitos subalternos, em que duas ou mais culturas se 

encontram em seus limites e se confrontam permanentemente. A obra de Anzaldúa tornou-se 

campo fértil para reflexões que ultrapassam o conceito de fronteira como limite entre países, 

que vai muito além das fronteiras ideológicas. Trata-se, por fim, de entender a condição dos 

sujeitos atravessados, nos quais atravessam e são atravessados pela sua condição fronteiriça. 

Destaca-se também, a reflexão produzida a partir do conceito de Nepantla, utilizado 

por Anzaldúa como entre-lugar. Este conceito auxiliou na perspectiva de conhecer a ação da 

escritora como nepantlera e sua ampliação para o seu potencial de transformação dos sujeitos. 

É oportuno mencionar que embora a tese tenha feito referência a etimologia da palavra 

Nepantla sob a origem da língua Nahuatl, o conceito de entre-lugar já havia sido mencionado 

por Silviano Santiago em 1971, no livro Uma literatura nos trópicos, especificamente no 

capítulo “O entre-lugar do discurso latino-americano”. 

Ao reconstruir o percurso histórico da autora, seja por meio de entrevistas, seja por 

contato direto com os arquivos, a pesquisa possibilitou ao leitor entender que o processo de 

descolonização está atravessado por um ato de mudança e prática intelectual, colocando em 

evidência as diferentes formas possíveis de se ver/estar no mundo, assim como Anzaldúa 

procurou narrar em seus textos e vida. 

Nesse sentido, observa-se que Borderlands/La Frontera se configura na auto-história 

da escritora Gloria Evangelina Anzandúa, sendo a representação da metáfora de um grito de 

descolonização da mulher latina. 

 



182 

Anzaldúa delineates the mutual complicity that negates simple binary splits 

of White and colored, straight and queer, Christian and Jew, self and other, 

oppressor and oppressed, since the “insider”/ “outsider” positions are 

frequently interchangeable. Speaking of a “geography of hybridity”, 

Anzaldúa echoes and informs many postcolonial theorists and critics. She 

predicts a world, inside and outside the academy, where a “hybrid 

counsciousness” may be forged.252 (HAWLEY, 2001, p. 30) 

 

Observa-se, nas palavras de Hawley, que Anzaldúa forja, por meio de sua escrita, um 

ambiente oportuno para discutir a diferença e reconhecer a identidade do “outro” em sua 

amplitude de conhecimentos, herança cultural, classe, gênero, raça, culminando no 

reconhecimento dessa geografia da hibridização que ganha contornos cada vez mais difusos e 

que, por sua vez, demandam uma consciência também híbrida, estabelecida no respeito. 

Nesse sentido, Mia Couto (2009) ao tratar de seu contexto cultural em Moçambique, 

também contribui com o debate quando afirma que “A descolonização só pode ser feita pelos 

próprios colonizados. E nós todos éramos colonizados. Descolonizamo-nos uns aos outros, 

uns e outros” (COUTO, 2009, p. 191). Nota-se, por essa perspectiva, que o direito ao grito 

materializado por Anzaldúa em Borderlands, seja o grito de descolonização que os povos 

necessitam escutar. 

Com isso, percebe-se que Borderlands constitui-se em um texto de resistência, pois, 

“escrever é em si uma afirmação política” (HARLOW, 1987, p. xviii) principalmente quando 

o contexto estadunidense, em 2017, parece voltar seus olhos novamente para as fronteiras 

México-Estados Unidos, conduzidos por alguém que tem se mostrado autoritário e sem 

sensibilidade a questões culturais e sociais, que envolvem a relação das pessoas e seus 

lugares. Se tal pensamento perdurar, as fronteiras sangrarão ainda mais.  

Segundo Feldman (2011), “a literatura de resistência desafia a história, mas também se 

torna seu complemento, a partir do momento em que apresenta o ponto de vista daqueles que 

não têm oportunidade de ser ouvidos pelos caminhos oficiais da história. Escritores resistentes 

utilizam-se de símbolos e metáforas para demonstrarem sua imagem e fazerem sua voz 

ouvida, principalmente porque o dominante “nós” tentará manter os dominados ausentes.” 

(FELDMAN, 2011, p. 63) Sobre essa questão, Terezinha Malvezzi (2010), ao rediscutir o 

caminho da voz chicana no contexto fronteiriço, sinaliza que essa literatura de resistência, a 

exemplo de Anzaldúa e Gómez-Peña, deixa lições ao abordar o passado de sua “nação” e 

                                                           
252 Tradução livre: Anzaldúa delineia a cumplicidade mútua que nega simples divisões binárias de brancos e 

coloridos, héteros e homossexuais, cristãos e judeus, eu e outros, opressores e oprimidos, uma vez que as 

posições de "insider" / "outsider" são frequentemente intercambiáveis. Falando de uma "geografia da 

hibridização", Anzaldúa ecoa e informa muitos teóricos e críticos pós-coloniais. Ela prevê um mundo, dentro e 

fora da academia, onde uma “consciência híbrida" pode ser forjada. 
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comunica o esforço que eles despenderam para superar valores estabelecidos pela hegemonia 

estadunidense, haja vista, que essa os considerava chicanos marginais desligados de qualquer 

integração sociocultural. Segundo Malvezzi (2010),  

 

[...] para contraporem-se a essa determinação, os autores se organizaram 

para usar informações que atendesse a um contexto ou a um pano de fundo 

que os conectasse à tradição asteca, ao mesmo tempo que consideravam suas 

diferenciadas produções, o núcleo de transformação para reconstruírem um 

pensamento crítico.” (MALVEZZI, 2010, p. 353)  

 

Infere-se, diante das reflexões propostas, que a escrita e produção de Anzaldúa está 

para além da letra, constituída por uma epistemologia agramatical que proporciona aos seus 

leitores pensar para além do colonialismo estabelecido, pensar fora do colonialismo e se 

dispor a se descolonializar. Nesse cenário, ao rasurar a letra do poder, do pensamento 

hegemônico, da cultura branca e xenófoba, Anzaldúa retoma o debate sobre o papel do 

intelectual na contemporaneidade, possibilitando uma autocrítica a partir de sua auto-história, 

em Borderlands. Não obstante, esta tese também traz para a academia o debate cultural 

aplicado, tomando como ponto de partida o vivido e experienciado por tantas pessoas que, 

como Anzaldúa, estão expostas às precariedades da vida nas sombras das fronteiras reais, 

oficiais, invisíveis e visíveis de todo nosso continente.  

Assim, concorda-se com Joan Pinkvoos, editora de Anzaldúa, quando ela afirmou que 

“Borderlands/La Frontera is the work in which Gloria set herself free” (p.16). Embora a 

ferida ainda sangre na contemporaneidade, Anzaldúa cumpriu seu papel enquanto mulher, 

intelectual, chicana e lésbica, conseguindo expor a face daqueles que vivem na fronteira e, por 

sua vez, acalentar os corações que tanto sofrem e se reconhecem na auto-história dessa 

chicana. 

Nessa perspectiva, a pesquisa oportunizou conhecer a riqueza dos temas e 

possibilidades de leituras do texto anzalduano, não obstante, inferir-se que as obras, em 

análise, juntamente com os arquivos e repertório da autora, ainda possuem uma gama de 

oportunidades para futuras pesquisas. A investigação sobre a espiritualidade do texto de 

Anzaldúa ainda está em fase inicial de estudos, sua perspectiva com relação ao conceito de 

borderlands, embora constantemente estudado pela academia, ganha novos contornos no 

cenário atual com a atuação do presidente estadunidense Donald Trump. A questão LGBT 

que há tanto tempo se faz presente nos debates acadêmicos, também ocupou espaço nesta 

pesquisa, ainda oferece muitas outras discussões por outros vieses em Borderlands. Assim, 

Borderlands materializa-se em um texto plural, propulsor de debates e reflexões que fazem 
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com que a mulher latina possa ser representada. A figura da mulher Anzaldúa, que lutou para 

que outras mulheres pudessem encontrar o caminho para apresentar seus pensamentos, 

cumpre a missão de se fazer presente para além dos espaços fronteiriços.  

De todo o exposto, Borderlands/La Frontera é um texto com contornos sociais, um 

documento cultural que retrata a vida dos seres que habitam as fronteiras. Trata-se de um 

texto que não se enquadra nos paradigmas dominantes, pois conta a história de pessoas 

dispensáveis, sem poder, desvalorizadas por terem a raça, a classe, o gênero e a etnia erradas. 

Nele, percebe-se o quanto a materialidade da vida pode ser lida na obra da autora e, por sua 

vez, o quanto este texto-vida também pode ser comum ao contexto fronteiriço amplo 

existente, pois, entende-se que as reflexões ainda precisam ser realizadas por todas as 

Américas. Não obstante, entende-se que há lugar para pesquisas futuras que possam pensar de 

modo prático nos seres que habitam as fronteiras, mesmo as mais distantes e escondidas nas 

sombras. Assim, depreende-se nesta pesquisa, que é preciso se descolonizar para deixar de ser 

subalterno, pois, a ferida nunca deixará de sangrar. 
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